
Krajská výprava na MČR juniorek a polofinále MČR juniorů,
13. – 19. listopadu 2016 v Kovářské (okres Chomutov)

Krajskou výpravu pořádá Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje.

Termín:
13. – 19. listopadu 2016 (neděle – sobota). Příjezd naší výpravy už v sobotu 12. listopadu.

Místo:
Hotel Central, Dukelská 63, 431 86, Kovářská (okres Chomutov) http://centralhotel.cz.

Ubytování:
Na stejném místě, kde se hraje.
Cena ubytování 250 Kč za noc.
Celkem za 7 nocí = 1750 Kč.

Strava:
Viz propozice turnaje, kompletní strava (snídaně, obědy, večeře) od nedělní snídaně do sobotního 
oběda celkem 1460 Kč.

Startovné:
Viz propozice turnaje, 300 až 600 Kč.

Doprava:
Odjezd do dějiště turnaje v sobotu 12.11. odpoledne, návrat v sobotu 19.11. večer.
Přesněji se společně domluvíme. Cena dopravy cca 1000 Kč.

Platba za účast v krajské výpravě:
Platba za účast ve výši 600 Kč se provádí převodem na účet ŠSZK.

Další informace o turnaji:
Turnaj Juniorek je společný pro D18 (ročníky 1999 a mladší) a D20 (1997 a mladší).
Turnaj Juniorů je společný pro H18 (1999 a mladší) a H20 (1997 a mladší).
Podrobnosti v propozicích turnaje.

Pro koho je určena krajská výprava:
Pro všechny nominované účastníky ze Zlínského kraje.

Náplň krajské výpravy:
Kompletní šachová péče, organizační zajištění, pedagogický dohled po celou dobu turnaje.
Podmínkou účasti ve výpravě je vzorné dodržování pravidel krajské výpravy - životospráva, režim.
Kapacita krajské výpravy je 4 – 6 hráčů.
V případě vyššího počtu zájemců o účast ve výpravě vybere účastníky CTM a TMK ŠSZK.

Přihlášky:
Přihlášky do krajské výpravy posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi do 28. října 2016.
Přihlášky do samotného turnaje a platby si zajistí každý sám (pokud se nedomluvíme jinak).
Termín přihlášek do turnaje je 5. listopadu 2016, ale doporučuji poslat co nejdříve.

V případě dotazů se mi prosím kdykoliv ozvěte.

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK
e-mail martinbeil64@g  mail.com, telefon 775 956 183

mailto:martin.beil@volny.cz

