
Krajská výprava na Mistrovství Moravy a Slezska, 

27. 10 – 1. 11. 2020 v Koutech nad Desnou 

 

Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje 

pořádá další krajskou výpravu na Mistrovství Moravy a Slezska. 

 

Možnost účasti: Všichni hráči ročník 2004 a mladší z oddílů Zlínského kraje. 

 V případě volné kapacity možnost udělit výjimku mírně starším hráčům. 

 Přednostně pro hráče z Listiny talentů ŠSZK a pro hráče z menších oddílů. 

  

Náplň činnosti: Trenérské zázemí (příprava na partie, rozbory sehraných partií), 

 v případě zájmu i pedagogický dohled po celou dobu turnaje. 

 

Trenéři: Přesný seznam trenérů bude upřesněn podle struktury přihlášených hráčů. 

 Je možné doplnit další trenéry dle počtu přihlášených hráčů. 

 Všichni trenéři musejí splňovat kritéria daná KM ŠSZK. 

 Každý trenér bude mít na starosti nejvýše šest účastníků (minimum čtyři).  

 Rozdělení účastníků mezi jednotlivé trenéry provede Martin Beil 

 po dohodě s krajskými a oddílovými trenéry. 

 

Platby za účast v krajské výpravě:  

 600 Kč. 

 Ostatní náklady turnaje si účastníci hradí nezávisle na ŠSZK. 

 Termín plateb: do pátku 20.11.2020 dle instrukcí Pavla Růčky. 

 

Přihlášky do krajské výpravy: 

 Posílejte Pavlu Růčkovi, email pavel.rucka@worldonline.cz 

 a v kopii Martinu Beilovi, email martinbeil64@gmail.com. 

 Přihlášky posílejte nejlépe souhrnně za celý oddíl. 

 Termín přihlášek  do krajské výpravy je středa 23.9.2020. 

 

Přihlášky do turnaje: 

 Přihlášky, objednávky ubytování a stravy hráčům i trenérům vyřizuje jejich 

mateřský oddíl, stejně tak všechny platby za ubytování a stravu. 

 (viz https://www.chess.cz/wp-

content/uploads/2020/07/mmas_2020_prop.pdf). 

 Termín přihlášek do turnaje je 25.9.2020 

Termín plateb pobytových nákladů je 30.9.2019. 

 

Příspěvek na účast hráčům z Listiny talentů: 

 ŠSZK přispívá na účast v turnaji všem hráčům z Listiny talentů ŠSZK 

 platné k 5.9.2020 částkou 700 Kč. 

 Příspěvek provede ŠSZK formou uhrazení startovného těmto hráčům. 

 Účast v krajské výpravě ŠSZK není podmínkou pro tento příspěvek. 

 

Přehled důležitých termínů: 

   Do 23.9.2020 - přihlášky do krajské výpravy ŠSZK. 

   Do 24.9.2020 - kompletace krajské výpravy ŠSZK. 

   Do 25.9.2020 - přihlášky pořadatelům Mistrovství Moravy a Slezska. 

   Do 30.9.2020 - platby pobytových nákladů pořadatelům Mistrovství M. a S. 

Do 20.11.2020 - platby mezi ŠSZK a oddíly za krajskou výpravu 
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Poznámky: 
 

Účastníkům MČR z března s nárokem na slevu 250 Kč na startovném bude přiznána sleva 250 Kč 

na poplatku za krajskou výpravu. 

 

Hráčům z Listiny talentů ŠSČR pro rok 2020, kteří neplatí na MMaS startovné, bude přiznána sleva 

700 Kč (výše startovného) na poplatku za krajskou výpravu.   

 

Startovné na MMaS se platí až na místě v hotovosti. 

Za hráče z Listiny talentů startovné uhradí ŠSZK. 

Hráči krajské výpravy, kteří nejsou z Listiny talentů, si úhradu startovného zajišťují sami. 

 

Vybrané platby za krajskou výpravu slouží k uhrazení pobytových nákladů trenérů. Hrazena bude  

skutečná zaplacená částka (do maximální výše 3000 Kč). Platby za ubytování trenérů budou 

přednostně hrazeny přímo z účtu ŠSZK. To platí v případě, že trenéři budou uvedeni na krajské  

přihlášce. V případě že to nebude možné, tak ŠSZK pobytové náklady proplatí oddílu na základě 

zaslané faktury.     

 

Odměnu krajských trenérů hradí ŠSZK (3500 Kč). Minimální počet dětí, které má trenér na starost  

pro nárok na odměnu z ŠSZK, jsou čtyři. V případě, že trenér má ve skupině čtyři děti pouze ze 

svého oddílu a žádné další z jiného oddílu, může ŠSZK navrhnout krácení této odměny o 1/5.     

 

Do 15.11.2020 proběhnou platby mezi ŠSZK a oddíly.  

Všechny platby budou na základě vystavených faktur.   

 

 

!!! V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás kdykoliv obraťte !!! 
 

 

Pavel Růčka          Martin Beil            Josef Kovařík 

Předseda  KM ŠSZK         vedoucí CTM ŠSZK           hospodář ŠSZK 

email: pavel.rucka@worldonline.cz       martinbeil64@gmail.com           hospodar.sszk@seznam.cz 

mobil: 605 063 310         775 956 183 

 

 

Tato výprava se koná s podporou Zlínského kraje 
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