
Krajská výprava na Turnaj přátelství,
25. – 27. března 2016 v Olomouci

Ve dnech 25. - 27. března 2016 proběhne v Olomouci další ročník Turnaje přátelství.
Šachový svaz Zlínského kraje pořádá na tento turnaj tradiční krajskou výpravu.

Termín:
25. – 27. března 2016 (pátek - neděle).

Místo:
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, třída 17. listopadu.

Vedoucí výpravy:
Martin Beil, email martinbeil64@g  mail.com, telefon 775 956 183.

Trenérské zajištění:
Martin Beil, dále pravděpodobně Josef Bednařík, IM Zdeněk Beil, Stanislav Juříček, Jan Malčánek, 
David Trčálek a další. Přesněji domluvíme v návaznosti na přihlášené účastníky.
Trenéři zajišťují zejména rzbory sehraných partií, zodpovědný doprovod po celou dobu turnaje, 
doprovodný nešachový program (deskové hry, procházky, sport).

Finanční náklady:
Ubytování - 400.
Strava od pátečního oběda do nedělní odpolední svačiny - 700
(zahrnuje snídaně, obědy, večeře, svačiny, ovoce a pitný režim u partií i na ubytovně).
Startovné - 300.
Trenérské zajištění - 300.
Celkem 1700 Kč, bude vybráno na začátku turnaje.
Plus vlastní doprava a drobné kapesné.

Systém turnaje:
Švýcarský systém na 9 kol (3 v pátek, 3 v sobotu, 3 v neděli), tempo 1 hodina na partii pro každého 
hráče, zvlášť turnaje A (od ela 1700) a B (do ela 1699).

Další informace o turnaji:
Viz propozice turnaje, které najdete v kalendáři akcí http://sszk.chess.cz/kalendar/index.php
Zahájení turnaje v pátek 5. března 11:00. Vyhlášení výsledků v neděli 27. března v 16:45.

Pro koho je určena krajská výprava:
Pro všechny mladé hráče ze Zlínského kraje ročník 1998 a mladší.
Účast v krajské výpravě doporučuji především hráčům z krajské Listiny talentů skupin A i B.
Účast v rozborech partií je možné zajistit i pro dojíždějící hráče ze Zlínského kraje.

Přihlášky:
Termín uzavření přihlášek do krajské výpravy je středa 9. března 2016.
Přihlášky do krajské výpravy posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi.

Zpravodajské okénko o krajské výpravě ŠSZK na Turnaj přátelství
tentokrát bude na webu šachového oddílu Zbrojovka Vsetín http://www.sachy-vsetin.cz/

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se mi kdykoliv ozvěte, nejlépe e-mailem.

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK,
email martinbeil64@g  mail.com, telefon 775 956 183
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