Z pověření KM ŠSČR pořádá
Šachová akademie VŠTE, z. s.,
v Českých Budějovicích
pod záštitou starosty města Nové Hrady
Mgr. Vladimíra Hokra
v termínu 9.–10. 10. 2021

„Mistrovství ČR dětí do 8 let“

Pořadatel:

Šachová Akademie VŠTE České Budějovice pod záštitou starosty města Nové Hrady
Mgr. Vladimíra Hokra

Místo:

Hotel Máj Nové Hrady

Termín:

9. - 10.10.2021

Ředitel turnaje:

Mgr. Vladimír Hokr, mitanek13@atlas.cz, +420 777 137 613

Jednatel turnaje:

Ing. Rudolf Černík, cernikr@volny.cz, 604 104 593

Rozhodčí:

Milan Durchan (1 tř.), Martin Hejda (2.tř.), Jan Durchan (2. tř.)

Stravování:

Ubytování:

Hotel Máj (případně školní jídelna ZŠ Nové Hrady – 350 m od hracího sálu)
Snídaně:

50 Kč/dítě, 70 Kč/dospělý

Oběd:

80 Kč/dítě, 120 Kč/dospělý

Večeře:

70 Kč/dítě, 110 Kč/dospělý

Rezervace řeší účastníci turnaje a doprovod samostatně.
Přímo v Nových Hradech a nejbližším okolí je velký počet různých apartmánů, penzionů,
hotelů a privátního ubytování. Souhrn možností najdete na internetových stránkách
Kulturního a informačního centra Nové Hrady (viz dále), včetně cen a doplňkových
služeb. Ubytování v apartmánech, penzionech či privátech se většinou pohybuje
v rozmezí 250 – 500 Kč/osobu a den.
V případě potřeby Vám rádi poradí přímo v informačním centru N. Hrady
tel: 386 362 195.

Odkaz na ubytovací kapacity: http://www.kicnovehrady.cz/informacni-centrum/ubytovani

Vklad:

200 Kč/hráč, přihláška po termínu + 100 Kč (hráči z LT KM ŠSČR startují zdarma).

Systém:

Švýcarský na 9 kol, 2x20 minut + 10 sekund na tah, bez zápisu.
Turnaj bude losován programem Swissmanager.

Kritéria hodnocení: V souladu s platným Soutěžním řádem ŠSČR.
Ratingování:

Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid šachu.

Účast:

Hráči a hráčky do 8 let (rok nar. 2013 a ml.), registrovaní v ŠSČR.
Každý mistrovský turnaj se bude hrát zvlášť. Při počtu dívek menší než 14 bude turnaj
dívek spojen s turnajem chlapců.
Vyhodnocení bude vyhlášeno samostatně – chlapci i dívky.

Přihlášky:

Vzhledem k nejasné zdravotní situaci požaduje pořadatel zaslání předběžné přihlášky bez
provedení platby do 24.9.2021. Na základě vývoje zdravotní situace bude na stránkách
ŠSČR (https://www.chess.cz) a ŠA VŠTE (chess.vstecb.cz) uveden termín pro zaslání
závazné přihlášky a provedení platby.
Přihlášky prosím posílejte na mcr.hd8.2021@seznam.cz
Pořadatel uvítá - pokud je to možné - společnou přihlášku hráčů vč. doprovodu
z jednoho oddílu.

Cenový fond: Poháry, medaile a diplomy pro první tři v turnaji.
Věcné ceny minimálně pro prvních šest hráčů a hráček, drobná pozornost pro každého
účastníka.
Organizační zajištění: Oba turnaje se budou hrát v sále hotelu Máj. Výsledky budou pravidelně
aktualizovány na webu www.chess-results.com a na nástěnkách v místě konání.
Časový plán:
Pátek 8.10.2021
od 16:00

příjezd a ubytování

16:00 - 20:00

prezence

18:30 - 20:00

večeře

Sobota 9.10.2021
07:15 - 09:00

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 10.10.2021
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

0běd

13:30

slavnostní zakončení

Doprovodný program: Po oba dny budou pro účastníky a doprovod zajištěny doprovodné aktivity:
-

Komentovaná prohlídka města (historické centrum)
Komentovaná prohlídka Buquoyské hrobky
Návštěva historické kovárny - ukázky práce kováře, kování hřebíků, expozice o historii kovářství na
Novohradsku
Možnost návštěvy Novohradského muzea – komentovaná denní či podvečerní prohlídka (včetně
nové expozice věnované historii novohradských čertovských masek)
Komentovaná prohlídka Skanzenu ochrany státní hranice a železné opony
Možnost návštěvy novohradské galerie Koželužna
Možnost návštěvy Státní hradu Nové Hrady
Komentovaná vycházka do Terčina údolí
Možnost návštěvy dalších historických objektů ve městě – kostel, klášter, radnice, historické
opevnění
Možnost návštěvy minipivovaru a prohlídka mlýna – Zevlův mlýn
Možnost návštěvy rozhleden na Kraví hoře, Hradišťském vrchu nebo vyhlídky na hoře
Mandelstein (Rakousko)
Více info o aktivitách najdete na stránkách: http:/www.kicnovehrady.cz

V případě zájmu bude pořádán Open pro doprovod a další zájemce. Zájem hrát Open sdělte
prosím v e-m, kterým budete posílat předběžnou nebo závaznou přihlášku.

Dopravní spojení:
- vlakem z Č. Budějovic směr Č. Velenice, vlak. zastávka Nové Hrady, ze zastávky
autobusem do N. Hradů, autobus. nádraží
- autobusem z Č. Budějovic do N. Hradů, autobus. nádraží
- autem z Č. Budějovic po silnici č. 156, parkoviště u Hotelu Máj
Hotel Máj je vedle autobus. nádraží
-

