Krajská výprava na MČR juniorek a Polofinále MČR juniorů
10. – 17. listopadu 2018 ve Špindlerově Mlýně
Ve dnech 10. - 17. listopadu 2018 proběhne juniorské mistrovství
Šachový svaz Zlínského kraje pořádá na tento turnaj tradiční krajskou výpravu
Termín:
10. - 17. listopadu 2018 (sobota - sobota)
Místo:
Hotel Esprit, Svatý Petr 76-78, Špindlerův Mlýn 54351, http://www.hotelesprit.cz/
Vedoucí výpravy:
Martin Beil, email martinbeil64@gmail.com, telefon 775 956 183
Trenérské zajištění a rozsah činnosti:
Vedoucí Centra talentované mládeže Martin Beil
Trenérské zajištění (společné přípravy na partie, rozbory)
Zajištění vhodného turnajového režimu účastníků výpravy
Organizace společné dopravy do Špindlerova Mlýna i zpět (pravděpodobně vlakem)
Finanční náklady:
Ubytování a strava v hotelu včetně snídaní - 3780 Kč (dvoulůžkový) nebo 3430 Kč (3-4 lůžkový)
(zahrnuje ubytování od soboty 10. listopadu do soboty 17. listopadu a stravu včetně snídaní od
večeře 10. listopadu do oběda 17. listopadu)
Startovné – dle propozic 0 Kč až 600 Kč
Peníze za ubytování, stravu a startovné, hradí účastníci nebo oddíly převodem na účet pořadatele
podle instrukcí vedoucího výpravy
Účast v krajské výpravě - 800 Kč převodem na účet ŠSZK dle instrukcí vedoucího výpravy
Plus doprava pravděpodobně vlakem - cca 400 Kč
Celkové náklady cca 4600 Kč až 5600 Kč
Systém turnaje:
Švýcarský systém na 9 kol
90 minut / 40 tahů +15 minut do konce + 30 s na tah od začátku partie
Turnaj juniorů a turnaj juniorek se hrají zvlášť
Další informace o turnaji:
Najdete v propozicích turnaje
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/polofinale-mcr-junioru-a-dorostencu/
Odjezd pravděpodobně v sobotu 10. listopadu ráno
Návrat v sobotu 17. listopadu večer, přesné časy ještě budou upřesněny
Pro koho je určena krajská výprava:
Pro všechny nominované účastníky ze Zlínského kraje
Přihlášky:
Termín uzavření přihlášek do krajské výpravy je neděle 14. října 2018
Přihlášky do krajské výpravy posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi
Přihlášky do turnaje si zajistí účastníci a oddíly sami
(mohou se domluvit na společné přihlášce s Martinem Beilem)
Termín přihlášek do turnaje je sobota 20. října 2018

Tato výprava se koná
s podporou Zlínského kraje

