
Z pověření STK ŠSČR 

vás zve 

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

 

pod patronací a za podpory města Ústí nad Labem 

na 

 

Mistrovství ČR mužů 2022 
Ústí nad Labem, Dům kultury, 14. 5. – 22. 5. 2022 

www.republika.sachyusti.cz 
 

 

Termín: 14. 5. – 22. 5. 2022. 

 

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: Bohumír Sunek. mezinárodní rozhodčí IA. 

 

Rozhodčí, 

obsluha on-line: Veronika Šmajzrová, rozhodčí 1. třídy. 

 

Rozhodčí: Richard Sliva, rozhodčí 1. třídy. 

 

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: 

- 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. 

 

Právo účasti:  Hráči a hráčky s platnou registrací u ŠSČR, kteří nejsou na FRL vedeni pod jinou federací 

než CZE. 

1.-3. z MČR mužů 2021. 

• Hráči s tituly GM, IM, hráči s ELO FIDE >= 2200 a krajští přeborníci mužů z roku 2021. 

• Hráčky s tituly WGM, WIM, hráčky s ELO FIDE >= 2200. 

• Do turnaje může pořadatel vzít omezený počet hráčů a hráček nesplňujících podmínku 

minimálního ELO FIDE (max. 20 %). 

• Do turnaje může ŠSČR nominovat hráče z listiny talentů, kteří se nepočítají do výše 

uvedené kvóty 20 %, a pořadatel je přijme za 50 % vkladu dle výše jejich FRL. 

 

http://www.republika.sachyusti.cz/
mailto:republika@sachyusti.cz


Časový rozvrh: So 14. 5. 12:00 15:00 prezence 

15:10-15:30 slavnostní zahájení 

16:00 1. kolo  

Ne 15. 5. 16:00 2. kolo 

Po 16. 5. 16:00 3. kolo 

Út 17. 5. 16:00 4. kolo 

St 18. 5. 16:00 5. kolo 

Čt 19. 5. 16:00 6. kolo 

Pá 20. 5. 16:00 7. kolo 

So 21. 5. 14:00 8. kolo  

Ne 22. 5. 10:00 9. kolo  

15:00 slavnostní zakončení 

 

Tituly: Vítěz turnaje získá titul: Mistr České republiky mužů 2022. 

 

Postupy:  Mistr ČR získává nárok na úhradu uznaných nákladů spojených s účastí na ME mužů. 

 

Cenový fond: Celkem 226 000 Kč 

Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9.-15. 

Muži: 80.000 60.000 40.000 20.000 10.000 5.000 3.000 2.000 věcné 

• Ceny v turnaji se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen. 

• U cen nad 10.000 Kč bude odečtena srážková daň 15%, pokud hráči neodvádí daně sami. 

• Nejlepší žena - 2.000 Kč 

• Nejlepší senior (nar. 1962 a st.) - 2.000 Kč 

• Nejlepší junior (nar. 2002 a ml.) - 2.000 Kč 

• Ceny jsou garantovány a mohou se sčítat. 

Podmínkou pro vyplacení ceny je účast na slavnostním zakončení. 

 

Startovné:   Pro hráče, kteří jsou uvedeni na listině ELO FIDE pod značkou CZE s FRL 2499 a výše 

k 1. 2. 2022: 

• Paušální náhrada 3.500 Kč pro každého, plus 1.700 Kč za titul GM. 

• Bodovné v celkové výši 135.000 Kč bude rozděleno mezi tyto hráče poměrným dílem dle 

ratingu převyšujícího hodnotu 2500 k 1. 2. 2022. 

Výše uvedení dotčení jsou oslovení osobním pozváním s vypočtenou částkou. 

 

Vklad:  Zdarma startují (pouze v případě přihlášky do 14. 4.): 

• Medailisté z MČR mužů 2021. 

• Hráči s tituly GM a IM, hráčky s tituly WGM a WIM. 

• Hráči s ELO FIDE >= 2400. 

• Krajští přeborníci mužů 2020 a 2021. 

 

Ostatní účastníci hradí vklad ve výši: 

• hráči s ELO FIDE >= 2400 ...................... 650 Kč; 

• hráči s ELO FIDE 2351 – 2399 ................ 950 Kč; 

• hráči s ELO FIDE 2301 – 2350 ............. 1.300 Kč; 

• hráči s ELO FIDE 2251 – 2300 ............. 1.650 Kč; 

• hráči s ELO FIDE 2200 – 2250 ............. 1.950 Kč; 

• hráči s ELO FIDE < 2200 ...................... 3.950 Kč; 

• sleva 25% z vkladu (lze uplatnit jen jednu slevu): ženy, junioři (nar. 2002 a ml.), senioři 

(nar. 1962 a st.), zdravotně hendikepovaní (průkazka ZTP, ZTP/P). 

• přirážku 50% ke vkladu platí všichni hráči přihlášení po termínu přihlášek 24. 4. 



Ubytování, úhrady: Veškeré ceny jsou po slevách a platí výhradně při úhradě prostřednictvím pořadatele. 

U hrazených pobytů je nutná přihláška do 14. 4. 

 

Hotel Interhotel Bohemia (se snídaní), Mírové náměstí, Ústí nad Labem, 250 m od sálu. 

• Pořadatel uhradí jednolůžkový pokoj 1.-3. z MČR 2021. 

• Pořadatel uhradí 1 osobě na dvojlůžkovém pokoji se snídaní hráčům s titulem GM. 

Vlastní úhrady: Ceny po slevách, při přihlášce ubytování přes pořadatele: 

• Další účastníci uhradí prostřednictvím pořadatele jednolůžkový pokoj za 1.400 Kč/noc. 

• 1 osoba na dvojlůžkovém pokoji za 900 Kč/noc. 

 

Penzion Duel (se snídaní), Moskevská ul., Ústí nad Labem, 700 m od sálu. 

• Pořadatel uhradí jednolůžkový pokoj 1.-3. z MČR 2021. 

• Pořadatel uhradí 1 osobě na dvojlůžkovém pokoji se snídaní, pro hráče s titulem GM. 

Vlastní úhrady: Ceny po slevách, při přihlášce ubytování přes pořadatele: 

• Další účastníci uhradí prostřednictvím pořadatele jednolůžkový pokoj za 1.300 Kč/noc. 

• 1 osoba na dvojlůžkovém pokoji za 900 Kč/noc. 

 

Koleje VŠ University, Klíšská ulice, Ústí nad Labem, 2,5 km od hracího sálu. 

• Pořadatel uhradí jednolůžkový pokoj 1.-3. z MČR 2021. 

• Pořadatel uhradí 1 osobě na dvojlůžkovém pokoji se snídaní, pro hráče s titulem GM. 

Vlastní úhrady: Ceny po slevách, při přihlášce ubytování přes pořadatele: 

• Další účastníci uhradí prostřednictvím pořadatele jednolůžkový pokoj za 1.000 Kč/noc. 

• 1 osoba na dvojlůžkovém pokoji za 600 Kč/noc. 

 

Stravování:  Výplata náhrady stravného ve výši 1.800 Kč: 

• pro medailisty z MČR mužů 2021; 

• pro hráče s titulem GM s ELO FIDE >= 2600. 

 

Přihlášky:  Formulářem na www.republika.sachyusti.cz 

Do 14. 4. pozvaní s úhradami pořadatele a zdarma vklad (po termínu bez úhrad a s vklady). 

Do 24. 4. ostatní hráči. Pozdější přihlášky pouze se souhlasem ředitele turnaje v případě 

volného místa, bez slev a za 50% příplatku dle svého FRL. 

 

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

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

do 24. 4. nebo s příplatkem po odsouhlasení pozdější přihlášky. 

Požadujete-li předem fakturu, uveďte to v přihlašovacím formuláři do 14. 4. 

 

Různé: • 50 šachovnic turnaje bude online přenášeno. 

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

 

Za pořadatele: Schváleny 3. 3. 2022 

 

Pavel Chrz Jan Malec 

ředitel soutěže předseda STK ŠSČR 

republika@sachyusti.cz, 602 139 998 
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