
 
 

pořádá  
 

za podpory společnosti EUROVIA CS, a.s., Zlínského kraje, 
 ČSTPS, Nadace Charty 77,  Asociace muskulárních  dystrofiků  

a dalších příznivců 

 
MEZINÁRODNÍ  MISTROVSTVÍ 

  ČESKÉ  REPUBLIKY 

  V ŠACHU 

 

TĚLESNĚ  POSTIŽENÝCH  MUŽŮ  A  ŽEN  2017  

 
 

 

Termín konání: 17.9. – 25.9.2017  

 

Místo konání:   Hotel Duo, Horní Bečva 216, PSČ: 756 57 

    http://www.hotel-duo.cz/ 

                                      

Hrací systém:              Hraje se dle pravidel šachu FIDE, švýcarským systémem na 9 kol bez          

rozdílu postižení a výkonnosti, tempo hry 1,5 hod. + 30 sekund za tah.       

Vítěz v jednotlivých kategoriích získá titul mistr ČR TTP nebo TP 

v šachu 2017, nejlepší žena titul mistryně ČR TP v šachu 2017 

(podmíněno  minimální účastí 3 hráčů v jednotlivých kategoriích). 

Výsledky budou zaslány na zápočet ELO FIDE a zároveň na ELO ČR. 

 Turnaj je pod záštitou AMD zároveň hrán O POHÁR MDA RIDE. 

 

Právo účasti: Hráči s tělesným postižením (postižení pohybového ústroji)  +  pozvaní 

hráči bez postižení 

  

Ředitel turnaje: Ing. Ladislav Dobrovolský, ladislavdobrovolsky@seznam.cz 

 

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Šnyta, zdenek.snyta@seznam.cz 

                              

Ubytování: Hotel Duo se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy v obci Horní 

Bečva nedaleko centra obce. Výhled do údolí řeky Bečvy a na přehradu 

v kombinaci s výhledem na horský hřeben Pusteven a Radhoště činí 

                                    z hotelu unikátní místo pro prožití pobytu. Pokoje jsou převážně 

dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Všechny prostory hotelu 

jsou bezbariérové.  

                                                                     

 Strava: Zajistí pořadatel v místě ubytování - plná penze (kontinentální strava)  

počínaje večeří v  den příjezdu  a konče obědem v den odjezdu.  
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Pobytový poplatek:   Ubytování  a strava Kč 6 400,-  ( hotově při prezentaci).  

Jednolůžkový pokoj za příplatek Kč 1.000,-/pobyt (nutná rezervace). 

 

 

Startovné:                   Bez rozdílu výkonnosti Kč 500,-. 

 

Ceny:   Garantovaný cenový fond ve výši Kč 20.000,-  

                                   (celkem pro všechny kategorie, TP, vozíčkáři, ženy, bez postižení)  

 

Prezentace:  V recepci hotelu v neděli 17.9.2017 od 15.00 do 20.00 hodin. 

                                    Zahájení turnaje v pondělí 18.9.2017 v 13.00 hodin. 

 

Časový plán: Bude určen po ukončení prezentace, jedno dvoukolo. Vyhlášení 

výsledků 25.9.2017 ve 14.00 hod. nebo 30 min. po ukončení poslední 

partie. 

 

Přihlášky: Do 3.9.2017 e-mailem: tjrespekt@seznam.cz, případně telefonicky 

722 902 812 nebo písemně na adresu organizátora turnaje: Irena 

Badačová,Martinská čtvrť 1135, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm. 

Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, bydliště, datum narození a 

požadavek na bezbariérový pokoj, případně jednolůžkový pokoj 

(pořadatel má k dispozici omezený počet).  

 

 
 

V rámci turnaje proběhne šachový seminář s IM Ivanem Hausnerem, společenský večírek, dle 

zájmu turnaj v bleskovém šachu. Účastníci turnaje mají zdarma: 

- vstup do saunového světa a fitness centra  

- neomezené využití vnitřního vyhřívaného bazénu a Kneippova masážního chodníku 

 

Na vaší účast se těší pořadatelé 

 

Ing. Ladislav Dobrovolský v.r. , Irena Badačová v.r. 

 

 

 
 

  


