
Propozice Mistrovství ČR mužů 2018
(tyto propozice jsou rozpisem ve smyslu Soutěžního řádu ŠSČR a byly schváleny STK ŠSČR)

Pořadatel: Ostrava Chess z.s.

Ředitel: Marek Jelínek

Hlavní rozhodčí: FA Richard Kudla

Termín: 28.4. - 6.5.2018

Místo konání: Ostrava, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556, společenský sál

Systém hry: švýcarský na 9 kol dle Pravidel FIDE se zápočtem na FRL a LOK
90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + přídavek 30 sekund na tah od začátku partie
při rovnosti bodů rozhodují kritéria dle čl. 5.2.3 Soutěžního řádu ŠSČR (vzájemná partie, Buchholz
krácený o nejnižší skóre soupeřů, Buchholz, Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los)
čekací doba na hráče nepřítomného při zahájení hry je 60 minut

Právo účasti: hráči a hráčky s platnou registrací u ŠSČR, kteří nejsou na FRL vedeni pod jinou federací než CZE:
· hráči s tituly GM, IM, hráči s ELO FIDE >= 2200 a krajští přeborníci mužů z roku 2017
· hráčky s tituly WGM, WIM, hráčky s ELO FIDE >= 2200
· turnaje se může zúčastnit omezený počet hráčů a hráček nesplňujících podmínku

minimálního ELO FIDE (max 15%)

Tituly: vítěz turnaje získá titul Mistr České republiky mužů 2018

Postupy: Mistr ČR získává nárok na úhradu doložených nákladů spojených s účastí na ME mužů, do výše
30.000 Kč.

Cenový fond: 168.000,- Kč, ceny se nedělí

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.-8. 9.-10. 11.-12. celkem
muži: 50.000 30.000 20.000 15.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 157.000

ELO do 2400: 3.000 2.000 1.000 6.000
NEJ Ostravák: 1.500 1.000 500 3.000

NEJ junior: 1.000 1.000
NEJ senior: 1.000 1.000

u cen nad 10.000,- Kč bude odečtena srážková daň 15%, pokud hráči neodvádějí daně sami
ceny jsou garantovány a mohou se sčítat

Startovné: pro účastníky dle jejich nejvyššího dosaženého ELO FIDE v období prosinec 2017 – duben 2018:
Hráči částka

Hráči za titul GM 3.000

ELO FIDE >= 2700 12.000

ELO FIDE 2600 – 2699 9.000

ELO FIDE 2550 – 2599 6.000

ELO FIDE 2500 – 2549 3.000

ELO FIDE 2450 – 2499 1.500



Vklad: zdarma startují:
· medailisté z MČR mužů 2017
· hráči s tituly GM a IM, hráčky s tituly WGM a WIM
· hráči s ELO FIDE >= 2400

ostatní účastníci hradí vklad ve výši:
· hráči s ELO FIDE 2300 – 2399 …    750,- Kč
· hráči s ELO FIDE 2200 – 2299 … 1.500,- Kč
· hráči s ELO FIDE 2000 – 2199 … 3.000,- Kč
· ženy startují se slevou 66%
· krajští přeborníci s ELO FIDE >= 2300 zdarma, ostatní 66% sleva
· sleva 100,- Kč (slevy lze sčítat): junioři do 18 let, senioři nad 60 let, ZTP, min. 5 hráčů

z jednoho oddílu (včetně účastníků FIDE openů), úhrada startovného do 22.4.2018

Ubytování: hotel Harmony Club*** (se snídaní):
· zdarma jednolůžkový pokoj (na 9 nocí od 27.4. do 6.5.2018)

o pro medailisty z MČR 2017 mužů
o pro hráče s titulem GM
o pro hráče s titulem IM s ELO FIDE nad 2400

· zdarma jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji (na 9 nocí od 27.4. do 6.5.2018)
o pro hráče s titulem IM s ELO FIDE nad 2350

(možno dokoupit samostatný pokoj za 200,- Kč / noc)
· sleva na ubytování

o 50% pro hráče s titulem IM s ELO FIDE <= 2350
o 50% pro hráče s ELO FIDE > 2400
o 25% pro hráče s ELO FIDE > 2350

· hráči s titulem GM a medailisti z MČR mužů 2017, kteří se nebudou chtít ubytovat,
mohou požadovat náhradu za dopravu

pro ostatní účastníky MČR je možno zajistit ubytování dle výběru, např.:
· hotel Harmony Club*** (se snídaní) …   1 min. tramvají …   800,- Kč / noc
· penzion D.M.Z. (se snídaní) …………..….   2 min. tramvají …   700,- Kč / noc
· hotelový dům Areál …………………….…… 20 min. tramvají …   500,- Kč / noc
· ubytovna TJ Ostrava …………………….………..  5 min. chůzí ….   250,- Kč / noc

Stravování: výplata náhrady plné penze ve výši 1.500 Kč:
· pro medailisty z MČR mužů 2017
· pro hráče s titulem GM
· pro hráče s ELO FIDE nad 2500

občerstvení a teplá jídla přímo v přísálí Domu kultury (v komentátorské místnosti) nebo
v restauraci Domu kultury města Ostravy
hrací místo je vzdáleno 5 minut chůzí od hypermarketu (Tesco) a 2 zastávky tramvají od centra
Ostravy s možností stravování v desítkách restaurací či fastfoodů

Různé: nejméně 30 prvních šachovnic turnaje bude online
přenášeno na Internetu, zároveň pak v hracím sále
a v přísálí, kde budou partie živě komentovány
v přísálí k dispozici počítače pro připojení na Internet
doprovodné šachové akce:
(3x FIDE Open, bleskový turnaj, turnaj v holanďanech)

Přihlášky: na webu www.ostravskykonik.cz,
poštou nebo emailem na adresu ředitele turnaje
termín podání přihlášek do 22. dubna 2018

Kontakty: ředitel turnaje Marek Jelínek
J.Štorkána 1469/35,  725 25  Ostrava
email: marek@ostravskykonik.cz, tel.: 603 525 566

Časový rozvrh:
so 28.4.2018 od 9.00 do 14.30 prezence
so 28.4.2018 v 15.30 slavnostní zahájení
so 28.4.2018 v 16.00 1. kolo
ne 29.4.2018 v 16.00 2. kolo
po 30.4.2018 v 16.00 3. kolo
út 1.5.2018 v 16.00 4. kolo
st 2.5.2018 v 16.00 5. kolo
čt 3.5.2018 v 16.00 6. kolo
pá 4.5.2018 v 16.00 7. kolo
so 5.5.2018 v 16.00 8. kolo
ne 6.5.2018 v 10.00 9. kolo
ne 6.5.2018 v 15.30 slavnostní zakončení

a vyhlášení výsledků


