Krajská výprava na Talent Cup,
15. – 18. prosince 2016 v Malenovicích (Beskydy)
Ve dnech 15. - 18. prosince 2016 proběhne další ročník mládežnického turnaje Talent Cup.
Šachový svaz Zlínského kraje pořádá na tento turnaj krajskou výpravu.
Termín:
15. – 18. prosince 2016 (čtvrtek až neděle).
Místo:
Malenovice – Hotel Petr Bezruč, 7 km od Frýdlantu nad Ostravicí (www.hotelpetrbezruc.cz).
Vedoucí výpravy:
Martin Beil, email martinbeil64@gmail.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, zhodnocení celé akce a šachová doporučení do budoucna.
Finanční náklady:
Trenérské zajištění, platba za účast v krajské výpravě - 400 Kč.
Turnajové náklady (ubytování, strava, startovné) - viz propozice turnaje 1799 Kč
Doprava - na vlastní náklady, vedoucí výpravy pomůže s koordinací dopravy.
Systém turnaje:
Turnaj “A“ –hráči a hráčky narození 2001 a mladší
Zrychlený švýcarský systém na 7 kol, 2x 60 minut + 30 sec. na tah na partii se zápisem
Turnaj “B” –hráči a hráčky narození 2005 a mladší
Turnaj “C” –hráči a hráčky narození 2007 a mladší
Turnaj B + C –Švýcarský systém na 9 kol, 2x 45 minut + 30 sec. na tah na partii se zápisem
Další informace o turnaji:
Viz propozice turnaje http://chessfm.cz/sites/default/files/images/TalentCUP_2016.pdf
Příjezd na místo turnaje už ve čtvrtek 15. prosince odpoledne, strava začíná čtvrteční večeří.
Zahájení turnaje v pátek 16. prosince v 9:30.
Vyhlášení výsledků v neděli 18. prosince v 13:30, strava končí nedělním obědem.
Pro koho je určena krajská výprava:
Pro hráče ze Zlínského kraje ročník 2001 a mladší.
Krajská výprava je přednostně určena šachistům z krajské Listiny talentů skupin A i B.
Přihlášky:
Termín uzavření přihlášek do krajské výpravy je čtvrtek 3. listopadu 2016.
Přihlášky do krajské výpravy posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi.
Termín přihlášek do turnaje je čtvrtek 1. prosince 2016, ale z kapacitních důvodů nutné dříve.
Přihlášky do turnaje si zajišťuje každý sám. Po domluvě může zajistit vedoucí CTM.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se mi kdykoliv ozvěte, nejlépe e-mailem.
Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK,
email martinbeil64@gmail.com, telefon 775 956 183

