
Krajská výprava na Přebor města Vsetína 

29.6. - 6.7. 2019 
Ve dnech 29.6. až 6.7. 2019 proběhne 44. ročník Přeboru města Vsetína. Šachový svaz Zlínského 

kraje pořádá na tento turnaj krajskou výpravu.  

Termín: 29.6. - 6.7. 2019 (sobota - sobota)  

Místo: Dům kultury Vsetín, Svárov 1055  

Vedoucí výpravy: David Trčálek, email: davidtrcalek@gmail.com, telefon: +420 775 430 565 

Pro koho je určena krajská výprava: Určena pro všechny mladé hráče ze Zlínského kraje narozené 

roku 2001 a mladší. 

Náplň krajské výpravy: Hlavní náplní práce budou rozbory partií po dohrání, pedagogický dohled 

nad účastníky výpravy během partií a doplňkového programu. 

Trenérské zajištění: David Trčálek, Dominik Parák, další trenéři budou domluveni v návaznosti na 

počet a věkovou i výkonnostní strukturu přihlášených účastníků. Kandidáty jsou například Josef 

Bednařík, Petr Zvardoň a další. Trenéři zajišťují zejména rozbory sehraných partií ihned po dohrání. 

V případě zájmu i společný doplňkový program (jak šachový, tak sportovní). 

Finanční náklady: Trenérské zajištění účastníků - 400 Kč. Peníze za ubytování a startovné si řeší 

účastníci sami, stejně tak i přihlášku na turnaj. V případě potřeby však může vedoucí výpravy pomoci 

jak s přihlášením, tak např. s domluvou společné dopravy. Peníze za trenérské zajištění budou vybrány 

v hotovosti na začátku turnaje. 

Systém turnaje: Švýcarský systém na 9 kol (1 kolo denně, dvojkolo v úterý), zvlášť turnaje A a B 

Turnaj A (minimální elo 1800) - tempo 90 minut na partii a 30 sekund za každý tah Turnaj B (elo 

nejvýše 2000) - tempo 90 minut na partii a 30 sekund za každý tah. Další informace o turnaji: Viz 

propozice turnaje, které najdete zde: propozice 

Prezence: sobota 29.6. do 16:00 hod  

Ukončení: po vyhlášení výsledků, které bude v sobotu 6. července po dohrání posledního kola. 

Sportovní vyžití: bazén, koupaliště, tenis, fotbal, minigolf a další 

Přihlášky: Termín uzavření přihlášek do krajské výpravy je pátek 20. června 2019. Přihlášky do 

krajské výpravy posílejte vedoucímu výpravy Davidu Trčálkovi. 

http://sachy-vsetin.cz/files/files/P%C5%99ebor_Vset%C3%ADna_2019-f.pdf

