Z pověření KM ŠSČR pořádá
Šachová akademie VŠTE, z. s.,
v Českých Budějovicích
pod záštitou starosty města Nové Hrady
Mgr. Vladimíra Hokra
v termínu 27.–29. 11. 2020

„Mistrovství ČR dětí do 8 let“

Řídící orgán: Komise mládeže ŠSČR
Pořadatel: Šachová akademie VŠTE, z. s., Okružní 517/10, 370 01 České
Budějovice
Místo konání: Hotel Máj, Vitorazská 295, 373 33 Nové Hrady
Termín: 27.–29. 11. 2020
Ředitel turnaje: Michal Novotný, mobil: 737819903,
mistrovstvi2020@gmail.com
Organizace turnaje: Vladimíra Nechvátalová, tel.: 774 986 457,
mistrovstvi2020@gmail.com
Webové stránky organizátora akce: http://chess.vstecb.cz/
Rozhodčí: Martin Šmajzr, Michal Novotný, František Rolinek
Kategorie: H8, D8
Právo účasti: Open pro hráče registrované v ŠSČR (rok nar. 2012 a ml.)
Systém hry: Švýcarský systém na 9 kol se zápočtem na rapid LOK ČR, tempo 2 x
20 min + 10 s na tah. Turnaj bude řízen programem Swiss-Manager. Hraje se
dle pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.
Kritéria pořadí: Počet získaných bodů, při shodném počtu bodů rozhoduje o
pořadí lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud
všechny vzájemné partie byly sehrány, Buchholz krácený o nejnižší skóre
soupeřů, Buchholz, Sonneborn-Bergerův systém, vícekrát černé a los.
Vklad: 200 Kč, po termínu (19. 11. 2020) 300 Kč, hráči uvedení na listině talentů
KM ŠSČR startují zdarma
Cenový fond: První tři v pořadí získají pohár, diplom a medaili, věcné ceny získá
prvních šest hráčů a hráček, ostatní účastníci obdrží drobné ceny.

Organizace turnaje: Akce bude probíhat v Hotelu Máj Nové Hrady. Zde se
nachází hrací sál a prostory pro doprovod. Stravování mají účastníci zajištěno ve
školní jídelně ZŠ. Ubytování v Hotelu Máj či blízkých hotelech a penzionech.
Ubytování účastníků turnaje:
Organizátor akce zajišťuje účastníkům ubytování v Hotelu Máj, v Českém domě
a v Konferenčním centru. Objednávky na tato ubytování můžete zasílat spolu
s přihláškou. Cena je uvedena za jedno lůžko, ale je nutné objednávat celý
pokoj. Před odesláním přihlášky do turnaje a objednávky ubytování
zkontrolujte, prosím, aktuální stav ubytovacích kapacit na webu Šachové
akademie VŠTE http://chess.vstecb.cz/.
Hotel Máj
Ubytování v klidné lokalitě Nových Hradů (v blízkosti novohradského zámku) ve
2- a 3-lůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní sprchu a umyvadlo, je
vybaven starším nábytkem, společné WC je na patře.
Typ pokojů: dvoulůžkový, třílůžkový
Cena: 300 Kč os/noc
Český dům
Turistická ubytovna se nachází přímo v historickém centru, je vzdálena 250 m
od hracího sálu. Pokoje jsou jednoduše vybaveny starším nábytkem. Společné
sociální příslušenství na patře, kuchyňka a klubovna.
Cena: 250 Kč os/noc
Typ pokojů: dvoulůžkový, třílůžkový
Zámek Nové Hrady - Konferenční centrum
Nedaleko Hotelu Máj je konferenčním centru na zámku Nové Hrady.
V každém pokoji je samostatné sociální zařízení a lednice. Některé pokoje mají
díky vysokým stropům mimoúrovňová lůžka. U pokojů je k dispozici vybavená
kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.
Cena: 750,- Kč os/noc
Typ pokojů: dvoulůžkový, třílůžkový, čtyřlůžkový

Jihočeská perla Nové Hrady, žádané turistické a rekreační místo, nabízí
návštěvníkům nepřeberné množství variant ubytování. Pokud Vás tedy
neoslovily ubytovací kapacity realizátora akce, můžete si vybrat jednu
z možností, která Vám bude nejlépe vyhovovat. Rozdíl je ve vzdálenosti,
vybavení i cenách. Kontaktovat můžete přímo ubytovatele nebo koordinátora
ubytování v Nových Hradech, který Vám pomůže vybrat nejlepší řešení přímo
pro Vás.
Další nabídka ubytování (ve vlastní režii účastníků):
Koordinátor ubytování v Nových Hradech:
Monika Smrčková, mobil: 776 868 647
Apartmány v Zeleném domě
Příjemné ubytování v nově zrekonstruovaném domě, který se nachází pod
hradem na okraji Národní přírodní památky "Tereziina údolí". V Zeleném domě
se nachází 4 apartmány. Každý apartmán je vybaven vlastním soc. zařízením a
kompletně zařízenou kuchyňskou linkou, kde najdete vše pro své pohodlí
(lednice s mrazákem, rychlovarná konvice, mini zapékací pec atd.)
Cena: 350,- Kč os/noc
Typ: Apartmán č. 1 – čtyřlůžkový
Apartmán č. 2 – čtyřlůžkový
Apartmán č. 3 – třílůžkový
Apartmán č. 4 – třílůžkový
Kontakt: monika.machova@centrum.cz, mobil: 776 868 647
Apartmány Helena Žiaková
Jedná se o rodinný penzion po celkové rekonstrukci, který se nachází v
historické části města Nových Hradů, hned vedle náměstí. Parkování je
zajištěno.
Cena: 450 Kč os/noc
Typ: Apartmán č. 1 – čtyřlůžkový
Apartmán č. 2 – čtyřlůžkový
Apartmán č. 3 – dvoulůžkový
Apartmán č. 4 – dvoulůžkový
Kontakt: ziakovahelena@seznam.cz, www.novehrady111.cz,
mobil: 602 107 241

Restaurace a penzion "U Ladě"
Penzion se nachází přímo v centru Nových Hradů. Ubytování je nabízeno v
pokojích se sociálním vybavením, pokoje jsou vybavené ledničkou a v celém
objektu je rychlý internet.
Cena: 350,- Kč os/noc
Typ pokojů: jednolůžkový, dvoulůžkový, třílůžkový
Kontakt: ulade@ulade.cz, www.ulade.cz, mobil: 608 458 300
Penzion Renesance
Pension se nachází v krásném a klidném prostředí Nových Hradů vzdáleném jen
300 metrů od centra směrem k Terezinu údolí. K dispozici je sauna, fitness, wi-fi
internet, TV a možnost grilování.
Typ: dvoulůžkový, třílůžkový, čtyřlůžkový
Cena: 350,- Kč os/noc
Kontakt: ulade@ulade.cz, www.ulade.cz, mobil: 608 458 300
Penzion MIBOR
Penzion se nachází na okraji města, v klidné ulici 200 m od náměstí. Obsahuje 4
apartmány s vlastním sociálním zařízením.
Cena: 350 Kč os/noc
Typ: Apartmán č. 1 – šestilůžkový
Apartmán č. 2 – dvoulůžkový
Apartmán č. 3 – čtyřlůžkový
Apartmán č. 4 – dvoulůžkový
Kontakt: mibor@atlas.cz, www.mibor.wz.cz, mobil: 776 633 640
Apartmány Marcela Kotrčová
Jedná se o ubytování v soukromí v rodinném domě v blízkosti zámku Nové
Hrady. Apartmán obsahuje 3-lůžkový a 2-lůžkový pokoj. Apartmán má vlastní
vchod, je vybaven TV a připojením na internet. V apartmánu je společná
prostorná kuchyň s jídelnou, koupelna a samostatné WC.
Cena: 350 Kč os/noc
Typ: Apartmán č. 1 – pětilůžkový
Kontakt: mkotrcov@msn.com, www.penzionmk.unas.cz, mobil: 720 105 159
Sportpenzion v domě U Zámečníka
Sportpenzion nabízí ubytování ve dvou 4-lůžkových apartmánech. Apartmány
jsou vybaveny kuchyňkou vč. vybavení, soc. zařízením, TV a wi-fi internetem.
Cena: 350,- Kč os/noc
Typ: Apartmán č. 1 – čtyřlůžkový

Apartmán č. 2 – čtyřlůžkový
Kontakt: jitkamrazova@seznam.cz, www.sportpenzion-hokr.webnode.cz,
mobil: 723 849 658

Stravování: Stravování bude realizováno ve školní jídelně při základní škole,
Hradební 108, 373 33 Nové Hrady
Cena za stravování:

Stravování:

Celodenní
(snídaně, oběd,
večeře)
Snídaně
Oběd
Večeře

Dítě
200 Kč

Dospělí
300 Kč

50 Kč
80 Kč
70 Kč

70 Kč
120 Kč
110 Kč

Náklady na 1 účastníka, který je ubytovaný v Hotelu Máj Nové Hrady, se
stravováním činí 500 Kč na den. Počet jednotlivých míst je omezen, rozhodující
pro rezervaci ubytování je včasnější zaslání přihlášky a uhrazení faktury.
Důležité termíny: Ubytování, stravování a registraci do soutěže mohou kluby
hlásit pořadateli od 1. 11. 2020 do 19. 11. 2020. Pořadatel přijímá objednávky i
od soukromých osob, ale raději upřednostníme klubové objednávky zahrnující
více hráčů.
Před odesláním objednávky zkontrolujte počet volných míst a důkladně se
seznamte s vybavením jednotlivých pokojů a s jejich umístěním. Na stránkách
Šachové akademie VŠTE http://chess.vstecb.cz/ najdete aktuální počet volných
termínů a kapacit na ubytování.
S ohledem na velmi nejistou epidemiologickou situaci 23. 11. 2020 pořadatel
akce vyrozumí všechny kluby o konání akce, potvrdí objednávky a zašle platební
údaje. Náklady za stravování, ubytování a vklad by měli kluby uhradit těsně
před akcí od 23. 11. 2020 do 26. 11. 2020.
Před odjezdem na turnaj sledujte prosím, webové stránky organizátora, kde
budou zveřejněny aktuální informace pro účastníky.

Hrací sál: Nachází se v přízemí Hotelu Máj. Sál bude zpřístupněn po celou dobu
turnaje jen pro hráče. Hráčům bude umožněn vstup po předložení vstupní karty
hráče, kterou obdrží na registraci.
Zveřejňování výsledků: Startovní listiny budou zveřejněny minimálně 7 dní
před turnajem na stránkách https://www.chess.cz/ a rovněž na vývěsce
u hracího sálu. Po každém kole budou výsledky aktualizovány na www.chessresults.com.
Hrací materiál: zajistí pořadatel
Přihlášky: Přihlášky do turnaje, objednávky na stravování a ubytování přijímá
pořadatel od 1. 11. 2020 do 19. 11. 2020 na adrese:
mistrovstvi2020@gmail.com. Přihlášku najdete na stránkách www.chess.cz.
Zasláním přihlášky dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů a
zveřejňováním fotografií pro potřeby prezentace pořadatele.
Každý účastník mladší 18 let musí mít po celou dobu konání MČR doprovod
starší 18 let, který za něj plně odpovídá.
Časový plán akce:
Pátek 28. 11. 2020
od 16:00
příjezd a ubytování
16:00 - 20:00
prezence
18:30 - 20:00
večeře
Sobota 29. 11. 2020
07:15 - 09:15
snídaně
07:15 - 08.14
prezence
08:15
slavnostní zahájení
09:00 - 09:50
1. kolo
10:00 - 10:50
2. kolo
11:00 - 11:50
3. kolo
12:00 - 14:00
oběd
14: 00 - 14:50
4. kolo
15:00 - 15:50
5. kolo
16:00 – 16:50
6. kolo
17:00 – 19:00
večeře

Neděle 30. 11 2020
07:15 - 09:00
snídaně
09:00 - 09:50
7. kolo
10:00 - 10:50
8. kolo
11:00 - 11:50
9. kolo
11:30 - 13:30
oběd
13:30 slavnostní zakončení
Doprovodný program: Nové Hrady, město v Novohradském podhůří poblíž
hranic s Rakouskem, asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic a 20 km
jižně od Třeboně, nabízí pestrou mozaiku turistických zajímavostí.
V průběhu turnaje můžete navštívit:
 Novohradské muzeum
 Skanzen ochrany státní hranice a železné opony
 Novohradská galerie Koželužna
 Státní hrad Nové Hrady
 Terčino údolí
 Historické objekty ve městě – kostel, klášter, radnice, historické opevnění
 Minipivovar a prohlídku Zevlova mlýna
 Adventní trhy ve Weitře
 Rozhledny na Kraví hoře, Hradišťském vrchu nebo vyhlídky na hoře
Mandlstein
Více info o aktivitách najdete na stránkách: http://www.kicnovehrady.cz
Pořadatel akce bude v průběhu konání turnaje nabízet účastníkům tyto aktivity:
1. Komentovaná prohlídka historického centra města
Pojďte se projít historickým centrem města se zkušeným průvodcem –
historikem. Zaposlouchejte se do poutavého vyprávění o historii domů a osudů
těch, kteří je kdysi obývali. Prohlídka se uskuteční v sobotu 29. 11. 2020 od 18
hodin. Přihlásit se na ni můžete na registraci v Hotelu Máj.
2. Historická venkovní hra
V průběhu turnaje si můžete na informacích hotelu Máj vyzvednout hrací kartu
a vydat se na procházku po Nových Hradech. V průběhu procházky se dozvíte
zajímavosti z historie. Na konci cesty čeká na malé i velké drobná odměna.
Cestu je možné absolvovat kdykoliv v průběhu turnaje či při večerní prohlídce.

3. Sportovní aktivity
V průběhu turnaje je možné vypůjčit si sportovní vybavení – míče na fotbal,
rakety na badminton, létající talíře či boby (v případě sněhové nadílky).
Sportovní vybavení budeme půjčovat po složení vratné zálohy 100 Kč.
Vzhledem k omezenému množství doporučujeme přivést si vlastní.

4. Hry pro jednoho hráče
V průběhu turnaje je možné zapůjčit si hry na principu „Smart games“ pro
jednoho hráče např. Tučňáci na pochodu, Brouci v akci, Noemova archa,
Lušťovky, Myší království, Tajemný chrám, Na ledové kře atd.
5. Návštěva historické kovárny
Navštivte historickou kovárnu se speciální předvánoční akcí Čertovské kování.
Uvidíte ukázky práce kováře, kování hřebíků, expozice o historickém kování. A
pozor, v kovárně se také budou rojit čerti.

