Krajská výprava na Mistrovství České republiky mládeže v šachu,
9. – 16. března 2013 v Koutech nad Desnou
Ve dnech 9. - 16. března 2013 proběhne v Koutech nad Desnou
další ročník Mistrovství České republiky mládeže do 16-ti let
(ročníky 1997 a mladší).
CTM ŠSZK pořádá na tento turnaj další společnou krajskou výpravu.
Termín:
9. – 16. března 2013 (sobota-sobota).
Místo:
Kouty nad Desnou, 788 11, hotel Dlouhé Stráně.
http://dlouhestrane.hotel-cz.com/
Ubytování a strava:
Viz propozice MČR do 16-ti let, které najdete na krajských šachových stránkách v sekci CTM.
Základní turnajové náklady jsou 3.315 Kč, nezahrnují dopravu, snídaně a účast v krajské výpravě.
Částka 3.315 Kč zahrnuje ubytování na 7 noci na horní budově za 1.470 Kč, stravu bez snídaní
od oběda v sobotu 9. března do oběda v sobotu 16. března za 1.245 Kč a základní startovné 600 Kč.
Snídaně si zajistíme samostatně nezávisle na pořadatelích.
Ubytování a stravu si každý přihlašuje sám.
S pořadatelem se pokusím domluvit, aby naše výprava byla ubytovaná co nejblíž u sebe,
pravděpodobné sidlo krajské výpravy tentokrát bude na horní budově.
Do přihlášky můžete uvést poznámky „ubytovat společně s krajskou výpravou ŠSZK“.
Další informace o turnaji:
MČR je tradiční mistrovská postupová akce, nejlepší hráči a hráčky v daných věkových kategoriích
– HD16 (ročníky 1997-98), HD14 (1999-2000), HD12 (2001-2002) a HD10 (2003 a mladší) – si
vybojují postup na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy mládeže.
Pro koho je určena krajská výprava:
Pro všechny účastníky MČR ze Zlínského kraje.
Účast v krajské výpravě doporučuji především hráčům z Listiny talentů skupin A i B
a hráčům, kteří budou hrát některou z mistrovských kategorií MČR.
Samozřejmě v případě vlastního trenérského zázemí, ať už oddílového nebo individuálního,
není třeba nic lámat přes koleno, krajská výprava je pouze jako možnost.
Při nenaplnění kapacity krajské výpravy hráči z mistrovských kategorií se mohou do krajské
výpravy zapojit i hráči z doprovodných turnajů.
Kapacita a zajištění krajské výpravy:
Krajský trenér je schopen zajistit krajskou výpravu na MČR 2013 o počtu 4-6 účastníků.
Krajskou výpravu zajišťuje vedoucí CTM ŠSZK Martin Beil, a to:
- trenérsky (rozbory partií a především příprava na partie)
- psychologicky (psychologická příprava na partie, opora v průběhu celého turnaje)
- organizačně a dozorově (krajský trenér zájemcům zajistí dozor po celou dobu turnaje a pomůže
zkoordinovat dopravu na místo turnaje a zpět)
Vedoucí výpravy odjíždí do dějiště turnaje v sobotu 9. 3. ráno, odjíždí v sobotu 16. 3. odpoledne.
Dopravu si každý řeší sám, vedoucí výpravy může pomoct s koordinací dopravy.
Cena dopravy závisí na místě odjezdu a návratu.

Platba za účast v krajské výpravě:
Platba za účast v krajské výpravě je stanovena ve výši 600 Kč a slouží k uhrazení
pobytových nákladů a dopravy krajského trenéra.
Sleva 100 Kč pro hráče z Listiny talentů ŠSZK.
Slevu pro hráče z Listiny talentů hradí Šachový svaz Zlínského kraje.
Platby za účast v krajské výpravě se provádějí převodem na účet nejpozději do pátku 22. února.
Kritéria pro zařazení do krajské výpravy:
Přihlásit do krajské výpravy se mohou všichni účastníci MČR ze Zlínského kraje.
CTM a TMK z nich vybere účastníky krajské výpravy podle následujících kritérií:
1. kritérium: Účastníci mistrovských turnajů z Listiny talentů ŠSZK skupin A i B.
2. kritérium: Další účastníci mistrovských turnajů mimo Listinu talentů.
3. kritérium: Účastníci doprovodných turnajů z Listiny talentů.
4. kritérium: Další účastníci doprovodných turnajů mimo Listinu talentů – stanoví CTM+TMK.
Vedoucí krajské výpravy může udělit divoké karty k účasti v krajské výpravě vybraným zájemcům
s mimořádným zájmem o šachovou hru.
Přihlášky:
Termín uzavření přihlášek do krajské výpravy je pátek 8. února 2013.
Přihlášky do krajské výpravy posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi.
Do pondělí 11.února pak vedoucí CTM sdělí všem zájemcům, jestli byli do krajské výpravy přijati,
následně bude vyřizovat požadavky na společné ubytování členů krajské výpravy.
Termín přihlášek do turnaje je středa 13. února – přihlášky do turnaje si zařizuje každý sám.
Přihlášky do turnaje posílejte řediteli turnaje na emailovou adresu uvedenou v propozicích.
Platby za pobytové náklady a startovné provádí každý sám přímo pořadateli,
na účet ŠSZK se hradí pouze platba za účast v krajské výpravě.
Prosím o dodržení uvedených termínů, abychom vše stihli včas zkoordinovat!
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se mi kdykoliv ozvěte, nejlépe e-mailem.
Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK,
e-mail martinbeil64@gmail.com, telefon 775 956 183

