
Krajská výprava na Přebor Města Vsetína,
2. – 9. července 2016 ve Vsetíně

Ve dnech 2. - 9. července 2016 proběhne další ročník Přeboru Města Vsetína.
Šachový svaz Zlínského kraje pořádá na tento turnaj krajskou výpravu.

Termín:
2. – 9. července 2016 (sobota - sobota).

Místo:
Alcedo - středisko volného času, Záviše Kalandry 1095, Vsetín.

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

Trenérské zajištění:
Martin Beil, další trenéři budou domluveni v závislosti na počtu a struktuře přihlášených účastníků.
Trenéři zajišťují zejména rozbory sehraných partií, zodpovědný doprovod po celou dobu turnaje, 
doprovodný nešachový program (deskové hry, procházky, sport), zhodnocení celé akce a šachová 
doporučení do budoucna.

Finanční náklady:
Trenérské zajištění - 600 Kč pro ubytované účastníky (zajištění po celou dobu turnaje od soboty 
do soboty), 300 Kč pro dojíždějící účastníky (rozbory partií po dohrání).
Ubytování a startovné - viz propozice turnaje. Ubytování už od 180 Kč / noc.
Strava - obědy v restauraci, ostatní formou nákupu v obchodě.
Doprava - na vlastní náklady, vedoucí výpravy pomůže s koordinací dopravy.

Systém turnaje:
Švýcarský systém na 9 kol (v úterý dvojkolo, v ostatní dny jedno kolo).
V turnaji A (pro hráče s ELO nad 1800) hrací tempo 90 min / 40 tahů + 30 min do konce partie + 30
s za každý tah od prvního tahu.
V turnaji B (pro hráče s ELO do 2000) hrací tempo 90 min + 30 s za každý tah.

Další informace o turnaji:
Viz propozice turnaje, které najdete v kalendáři akcí http://sszk.chess.cz/kalendar/index.php
Zahájení turnaje v sobotu 2. července 15:30.
Vyhlášení výsledků po dohrání posledního kola, které začíná v sobotu 9. července v 9:00.

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 pátek 17. června 2016.
Přihlášky do krajské výpravy posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi.
Přihlášky do turnaje si zajišťuje každý sám. Po domluvě může zajistit vedoucí CTM.

Zpravodajské okénko o krajské výpravě ŠSZK na Přebor Města Vsetína
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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