
18. Mistrovství EU 

mládeže do 14 let 2020 
 

pod patronací Evropské šachové federace (ECU) 
 

 
 

Kouty nad Desnou 13. - 22. srpna 2020 
 

Informace pro hráče SŠZ 
 

1. Pořadatel 
Šachová škola Světlá nad Sázavou ve spolupráci se Šachovým svazem ČR. 
www.chess-svetla.cz 
 

2. Ředitel turnaje:  
Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světla n.Sáz., E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
 

3. Hlavní rozhodčí 
Ing. Petr Záruba, mezinárodní rozhodčí 
 

4. Místo konání 
Kongresový sál Hotelu Dlouhé Stráně Kouty nad Desnou.  
Hotel Dlouhé Stráně se nachází v klidném prostředí Jeseníků a poskytuje výhodné podmínky pro 
aktivní odpočinek a rekreaci hostů. V hotelu je mimo jiné bowling a vnitřní bazén s vířivkou a saunou.  
 

5. Kategorie 
Chlapci a dívky do 8, 10, 12 a 14 let. 
 

6. Účast 
Právo účasti mají hráči a hráčky, které nominoval SŠZ a extra hráči a extra hráčky SŠZ. 
Chlapci a dívky každé věkové kategorie budou hrát společný turnaj, ale budou vyhodnoceni zvlášť.  
Všichni účastníci včetně rodičů, trenérů a doprovodů jsou povinni ubytovat se v oficiálním hotelu 
pořadatele. Přístup do hracích sálů bude omezen.  
 

7. Přihlášky 
Přihlášky zasílejte do 12.7.2020 na adresu sekretariat@chess.sk, s kopií na pekar@chess.sk a 
dobrotka@sachprievidza.sk.  
 

8. Startovné 
Každý hráč, musí uhradit startovné ve výši 80 E.  
 

9. Ubytování a stravování 
Všichni účastníci budou ubytováni v Hotelu Dlouhé Stráně Kouty nad Desnou. Ubytování je pro 
všechny účastníky zajištěno od čtvrtka 13. srpna (večeře) do soboty 22. srpna (oběd).  
Snídaně jsou formou švédského stolu. Obědy a večeře – výběr ze 3 jídel. 
Cena ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích včetně plné penze je 50 E za osobu a den. 
Platby za hráče a doprovodné osoby musí být uhrazeny předem na základě zálohové faktury. 
 

 

http://www.chess-svetla.cz/
mailto:sekretariat@chess.sk
mailto:pekar@chess.sk
mailto:dobrotka@sachprievidza.sk


10. Sleva SŠZ 
Pořadatel ve spolupráci se Slovenským šachovým svazem zajistil pro členy SŠZ sponzora, který 
poskytne hráčům SŠZ a jejich doprovodům příspěvek na pobytové náklady.  
Hráči SŠZ a jejich doprovody uhradí na účet SŠZ SK54 8330 000000 2600 932871 částku 270 E za 
pobyt, hráči plus startovné 80 E.   
  

11. Poplatek obci:  
Osoby starší 18 let musí prostřednictvím recepce uhradit poplatek obci ve výši 21 Kč/noc. 
  

12. Časový plán 
Čtvrtek   13. 8.   od 17:00   příjezd, presence (do 21:30) 
Pátek   14. 8.   od 14:30  slavnostní zahájení 

od 15:00  1. kolo 
Sobota   15. 8.  od 15:00  2. kolo 
Neděle   16. 8. od 15:00  3. kolo 
Pondělí  17. 8.  od 15:00  4. kolo 
Úterý  28. 8. od 15:00  5. kolo 
Středa   19. 8.  od 15:00  6. kolo 
Čtvrtek   20. 8.  od 15:00  7. kolo 
Pátek   21. 8.  od 15:00  8. kolo 
Sobota   22. 8. od  9:00  9. kolo 

od 14:15  slavnostní zakončení 
 

13. Turnajová pravidla a ustanovení 
Turnaj se bude hrát švýcarským systémem na 9 kol podle pravidel FIDE tempem 90 minut + 30 vteřin 
za každý tah pro každého hráče.  
Čekací doba je 15 minut. 
 

14. Tituly 
Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul Mistr EU 2020 v dané kategorii. 
Vítěz kategorie H14 může získat titul FM (FIDE Master). 
Vítězka kategorie D14 může získat titul WFM (Woman FIDE Master). 
Vítěz kategorie H12 může získat titul CM (Candidate Master). 
Vítězka kategorie D12 může získat titul WCM (Woman Candidate Master). 
 

15. Cenový fond 
Všichni hráči obdrží medaili a pamětní diplom.  
První tři hráči v každé kategorii obdrží mistrovské poháry, medaile a diplomy. 
Vítězové každého turnaje obdrží notebook, další medailisté obdrží digitální hodiny.  
Minimálně prvních šest hráčů v každé kategorii obdrží věcnou ceny. 
Dívky budou v každé věkové kategorii vyhodnoceny samostatně.  
 

16. Různé 
Minimálně prvních 25 šachovnic v každém turnaji bude přenášeno on-line. Celkem bude on-line 
přenášeno minimálně 100 šachovnic. Výsledky budou aktualizovány průběžně po každém kole.  
Všechny výsledky budou zaslány na zápočet ELO FIDE. 
Občerstvení bude zajištěno po celý den v restauraci hotelu. 
Pořadatel zajistí bohatý šachový i nešachový doprovodný program, z kterého si všichni účastníci 
budou moct vybrat (simultánky, společenské večery, výlety, exkurze, atd.). 
Mistrovství EU 2020 v Koutech nad Desnou je oficiálním mistrovstvím Evropské šachové federace 
(ECU): https://www.europechess.org/calendar/ecu-calendar-2020/ 
 
 
Ing. Zdeněk Fiala, ředitel turnaje    
 
 
 


