
ŠK Spartak Ústí nad Labem ve spolupráci s DDM Ústí nad Labem 

vás zve 

 

pod patronací a za podpory města Ústí nad Labem 

na 

 

3 ½ denní, 5kolový, turnaj se zápočtem na FIDE Elo  

pro hráče a hráčky do FIDE Ela 2200 
 

hraný při 

 

Mistrovství ČR mužů 2022 

Ústí nad Labem, Dům kultury, 19. 5. – 22. 5. 2022 
www.republika.sachyusti.cz 

 

Termín: čtvrtek 19.5. od 17:00 do neděle 22.5. 15:00 

 

Časový rozvrh: Čt    19. 5. 16:00 - 16:45  prezence, zahájení v malém sále 

Čt 19. 5. 17:00 1. kolo (přejde se do velkého sálu) 

Pá 20. 5. 10.00 výlet spol. busem s úč. MČR do Tisských skal 

Pá 20. 5. 16:00 2. kolo 

So    21. 5.  09:00 3. kolo (výjimečně menší sál) 
So 21. 5. 15:00 4. kolo  

Ne 22. 5. 10:00 5. kolo  

15:00 slavnostní zakončení společně s MČR 

 

Místo konání: Dům kultury, velký sál, Velká Hradební 19, Ústí nad Labem. 

 

Pořadatel: ŠK Spartak Ústí nad Labem, IČO: 44554222. 

 

Ředitel: Pavel Chrz, republika@sachyusti.cz, 602 139 998. 

 

Hlavní rozhodčí: Richard Sliva, rozhodčí 1. třídy 

 

Právo účasti:  Hráči a hráčky s FIDE ELO (k 1.5. 2022) max. 2200. 

 

Cenový fond: 1.-3. cena: 7.000 Kč – 5.000 Kč – 3.000 Kč.  

Věcné ceny pro nejlepší ženu, seniora (1957 a st.), mládež (2004 a ml., 2007 a ml.).  

 

Přihlášky:  Formulářem viz www.republika.sachyusti.cz 

do pondělí 21.5. 2022. Později se souhlasem ředitele turnaje. 
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Systém hry: Švýcarský na 9 kol dle Pravidel FIDE se zápočtem na FRL a LOK. 

• 90 minut + přídavek 30 sekund na tah od začátku partie. 

• Při rovnosti bodů rozhodují kritéria dle čl. 5.2.3 Soutěžního řádu ŠSČR: 

- vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná; 

- Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem; 

- Buchholz; 

- Sonneborn-Berger; 

- vícekrát černé; 

- los. 

• Čekací doba na hráče nepřítomného při zahájení hry je 60 minut. 

• Sofijské pravidlo – hráči se smí dohodnout na remíze až po dokončení 30. tahu. 

 

Vklad:  Do pondělí 16.5.:  základní cena 950 Kč.  

Po slevě pro mladší 18 let, starší 65 let a ženy: 700 Kč    

Později, po souhlasu ředitele turnaje v případě volného místa: 

1.300 Kč, kat. se slevou 950 Kč.   

 

Možnost pátečního výletu, jízda spol. autobusem, je pro účastníky zdarma.  

https://www.skalytisa.cz/skalni-mesto/ (hradíte si jen vstup 30/15 Kč) 

 

Ubytování, úhrady: Dvojlůžkové pokoje, poblíž hracího sálu, dle došlých přihlášek.  

1500 Kč dvojlůžkový pokoj se snídaní, 1200 Kč jednolůžkový pokoj se snídaní. 

Typ ubytování bude hned potvrzen. Můžete k dotazu využít i telefonického spojení.  

 

 

Úhrada plateb:  Platby vkladu a ubytování uhraďte bankovním převodem na číslo účtu  

78-4621950277/0100 (variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla) 

do 16. 5. 

 

Různé: • Přední šachovnice budou přenášeny on-line v 1., 2., 4., 5. kole. 

• Další informace na stránce pořadatele www.republika.sachyusti.cz. 
 

 

Za pořadatele:  

 

Pavel Chrz  

ředitel soutěže  

republika@sachyusti.cz, 602 13 99 98 
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