
Krajská výprava na Mistrovství ČR juniorek
a polofinále Mistrovství ČR juniorů,

17. – 23. listopadu 2013 v Havlíčkově Brodě

Ve dnech 17. – 23. listopadu 2013 proběhne v Havlíčkově Brodě
další ročník Mistrovství ČR juniorek a polofinále Mistrovství ČR juniorů (ročníky 1994 a mladší).

CTM ŠSZK pořádá na tento turnaj další společnou krajskou výpravu.

Termín:
17. – 23. listopadu 2013 (neděle – sobota).

Místo:
Hotel Slunce v Havlíčkově Brodě, www.hotelslunce.com.

Ubytování a strava:
Viz propozice turnaje, které najdete na oficiálních stránkách turnaje
http://www.sachy-hb.tym.cz/mcrj13/ .
Naše výprava bude ubytovaná přímo v Hotelu Slunce www.hotelslunce.com.
Výše základních turnajových nákladů je 2550 Kč (zahrnuje ubytování na 6 noci v Hotelu Slunce 
1500 Kč, základní startovné 550 Kč, krajská výprava 500 Kč, nezahrnuje snídaně, obědy a večeře). 
Informace o možnosti snídaní, obědů a večeří najdete v propozicích turnaje.
Pro dívky je částka nižší o 100 Kč kvůli nižšímu startovnému.
Další slevy na startovném mají přímí postupující a krajští přeborníci.

Další informace o turnaji:
Juniorky hrají turnaj jako Mistrovství ČR ve svých kategoriích – D18 (ročníky 1996 a mladší)
a D20 (1994 a mladší), nejúspěšnější hráčky si vybojují postup na Mistrovství světa a Evropy.
Junioři hrají turnaj jako polofinále Mistrovství ČR ve svých kategoriích – H18 (1996 a mladší)
a H20 (1994 a mladší), nejúspěšnější hráči si vybojují postup do finále Mistrovství ČR juniorů.

Pro koho je určena krajská výprava:
 Pro všechny účastníky Mistrovství ze Zlínského kraje:
H20 – Marek Navrátil, Martin Stachoň.
H18 – Vojtěch Dobeš, Jakub Stančík, Ondřej Stuchlý, Miroslav Rakušan.
D20 – Majka Phamová, Jana Zpěváková.
D18 – Julie Šimčáková.
Účast v krajské výpravě doporučuji všem účastníkům Mistrovství, a to zejména těm,
kteří na Mistrovství nevysílají vlastní trenérský doprovod.

Kapacita a zajištění krajské výpravy:
Krajský trenér je schopen zajistit krajskou výpravu na Mistrovství o počtu 4-6 účastníků.
Krajskou výpravu zajišťuje vedoucí CTM ŠSZK Martin Beil, a to jak trenérsky (rozbory partií a 
především příprava na partie), tak psychologicky (psychologická příprava na partie, opora 
v průběhu celého turnaje), tak i organizačně, u hráčů do mladších 18ti let případně dozorově.
Dále může krajský trenér příležitostně vypomáhat ostatním účastníkům ze Zlínského kraje,
ale oficiální členové krajské výpravy mají vždy přednost.

Doprava:
Krajský trenér odjíždí do dějiště turnaje v neděli 17.11. dopoledne,
návrat v sobotu 23.11. odpoledne (časy a místo příjezdu i odjezdu budou včas upřesněny). 
Účastníci krajské výpravy se mohou domluvit na společné dopravě s krajským trenérem,
anebo cestovat po vlastní ose a potkat se až na místě turnaje.
Cena dopravy závisí na místě odjezdu a návratu, každý účastník si zaplatí svoji dopravu.
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Platba za účast v krajské výpravě:
Platba za účast ve výši 500 Kč slouží k uhrazení pobytových nákladů a dopravy krajského trenéra.
Platba nezahrnuje dopravu účastníků krajské výpravy na místo turnaje a zpět.
Platby za účast v krajské výpravě se provádějí převodem na účet Šachového svazu Zlínského kraje 
nejpozději do čtvrtka 14. listopadu, pobytové náklady a startovné platí účastníci přímo pořadateli.

Kritéria pro zařazení do krajské výpravy:
Přihlásit do krajské výpravy se mohou všichni účastníci Mistrovství ze Zlínského kraje.
Kapacita krajské výpravy je 4 – 6 hráčů, v případě potřeby možno mírně překročit.
V případě výrazně vyššího počtu zájemců o účast v krajské výpravě vybere účastníky této výpravy
její vedoucí společně s TMK ŠSZK.

Přihlášky:
Termín přihlášek do krajské výpravy je pátek 25. října 2013.
Přihlášky do krajské výpravy posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi.
Přihlášky do samotného turnaje si zajistí každý sám (v kopii pošlete Martinovi Beilovi).
Termín přihlášek do samotného turnaje je do 6. listopadu 2013, ale doporučuji poslat co nejdříve.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se mi kdykoliv ozvěte.

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

mailto:martin.beil@volny.cz

