
  Šachová akademie VŠTE, z. s., České Budějovice  
 

pořádá 

pod záštitou starosty města Nové Hrady 

Mgr. Vladimíra Hokra 

Krajský přebor mládeže jednotlivců v prakt. šachu 

v kategoriích: HD 8, 10, 12, 14, 16 

 

 

 

Místo:  Hotel Máj, Nové Hrady 

Termín:   HD10 - 16:   17. – 20. červen 2021 

   HD 8, Doprovodný open: 19.6.2021 

 



Ředitel turnaje: Mgr. Vladimír Hokr, mitanek12@atlas.cz, +420 777 137 613 

Jednatel turnaje: Ing. Rudolf Černík, cernikr@volny.cz, +420 604 104 593 

Rozhodčí:  Martin Hejda 

Systém:  Švýcarský na 7 kol nebo každý s každým dle počtu účastníků  

   v jednotlivých kategoriích. Při malém počtu dívek v jednotlivých  

   kategoriích je možné kategorie sloučit. 

Postupy:  Krajští přeborníci v chlapeckých kategoriích H10 - H16 postupují na 
   Mistrovství Čech 2021. Postupy z dalších míst dle klíče, který vydá 
   Komise mládeže ŠSČR (zatím nevydán). Pro H8 a děvčata je Mistrovství 
   Čech open. 

Tempo hry:   HD10 - 16:   2 x 60 minut + 30 s/tah 

   HD8, Doprovodný Open: 2 x 15 minut + 5 s/tah 

                        Turnaj bude odeslán na zápočet LOK ČR v praktickém šachu 

   Partie HD10 - HD16 se zapisují, pořadatel se bude snažit vydat partiový 

   bulletin 

Hodnocení:   Každá kategorie je hodnocena samostatně, pořadí dle SŘ ŠSČR 

Startovné:    HD10 - 16:  200,-Kč / účastník, po termínu + 100,- Kč 

   HD8, DO:  50,- Kč, na místě + 50,- Kč 

Ceny:              Pohár, medaile, diplom  

                        Další ceny dle možnosti pořadatele  

Kategorie:    HD 8     ročník 2013 a mladší 

                                    HD 10   ročník 2012 a mladší 

                                    HD 12   ročník 2010 a mladší 

                                    HD 14   ročník 2008 a mladší 

                                    HD 16   ročník 2006 a mladší 

   Doprovodný open: pro mladé začínající nebo neregisrované hráče. 

   Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout hráče, nesplňujícího uvedenou 

   podmínku  

Přihlášky:  Ing. Rudolf Černík do 14.6. 2021 na e-m cernikr@volny.cz 

   Pořadatel uvítá, pokud je to možné, společnou přihlášku hráčů vč. 

   doprovodu z jednoho oddílu 

Podmínky účasti:  Všichni hráči a hráčky HD8 - 16 s registrací u ŠSČR a v oddílech JčŠS  

 

 



Stravování:  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 

  Požadavky na stravu uveďte prosím v přihlášce do 14.6.2021 

  Platby pořadateli na účet, příp. na místě  

 

Ubytování:  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 na  

  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 

 

Časový program: 

HD10 - 16: 

Čtvrtek:    Prezence 15:00 – 17:00 hod. 

                  Zahájení   17:15 hod. 

                  1.kolo       17:30 hod. 

Pátek:      2.kolo        10:00 hod.    3.kolo        14:00 hod. 

Sobota:    4.kolo        10:00 hod.            5.kolo        14:00 hod. 

Neděle:    6.kolo           9:00 hod.                7.kolo         13:00 hod. 

HD8, Doprovodný turnaj: 

Sobota:    Prezence 8:00 – 9:00 hod. 

                  Zahájení   9:15 hod. 

  Vyhlášení výsledků všech kategorií půl hodiny po odehrání posledního utkání. 

     



Další info: Vzhledem k nejasné zdravotní situaci a z ní vyplývajících závazných hygienicko-

epidemiologických podmínek pro konání hromadných akcí sledujte prosím informace na 

http://chess.vstecb.cz  o podmínkách konání a účasti na akci. 

 

Ostatní: Přihlášením na turnaj hráč souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů z akce 

  pro potřeby prezentace pořadatele. 

 

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 

 

 

 

 

Krajský přebor mládeže v praktickém šachu podporují: 

 

                                         

 

                                                                          


