Krajská výprava na Mistrovství České republiky mládeže v šachu
6. – 13. března 2021 v Koutech nad Desnou
Ve dnech 6. - 13. března 2021 proběhne v Koutech nad Desnou
další ročník Mistrovství České republiky mládeže v šachu (ročníky 2005 a mladší)
Šachový svaz Zlínského kraje pořádá na tento turnaj společnou krajskou výpravu
Termín:
6. - 13. března 2021 (sobota - sobota)
Místo:
Kouty nad Desnou, 788 11, hotel Dlouhé Stráně https://www.hotelds.cz/
Vedoucí výpravy:
Martin Beil, email martinbeil64@gmail.com, telefon 775 956 183
Ubytování a strava:
Viz propozice MČR do 16 let na webu Šachového svazu České republiky v sekci MČR mládeže
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cr-do-16-let/
Pokud se nedomluvíme jinak, ubytování a stravu si účastníci a oddíly přihlašují sami
Další informace o turnaji:
MČR je tradiční mistrovská akce, nejlepší hráči a hráčky v daných věkových kategoriích
- HD16 (ročníky 2005-2006), HD14 (2007-2008), HD12 (2009-2010) a HD10 (2011 a mladší)
Uskutečnění a termín turnaje záleží na aktuální covidové situaci
Pro koho je určena krajská výprava:
Především pro účastníky mistrovských kategorií MČR
Při nenaplnění kapacity krajské výpravy mohou být přijati hráči z doprovodných turnajů
Trenérské zajištění krajské výpravy:
Martin Beil, v případě většího zájmu o účast ve výpravě možnost domluvení dalších trenérů
Trenéři zajišťují výpravu:
- trenérsky (rozbory partií a především příprava na partie)
- psychologicky (psychologická příprava na partie, opora v průběhu celého turnaje)
- organizačně a dozorově (dohled po celou dobu turnaje, pomoc s domluvením dopravy)
Vedoucí výpravy odjíždí do dějiště turnaje v sobotu 6. 3. ráno, odjíždí v sobotu 13. 3. odpoledne
Platba za účast v krajské výpravě:
Stanovena ve výši 800 Kč a slouží k uhrazení pobytových nákladů a dopravy krajských trenérů
Odměnu krajských trenérů hradí Šachový svaz Zlínského kraje
Platby za účast v krajské výpravě se provádějí na základě faktury, kterou po skončení turnaje
vystaví ŠSZK jednotlivým oddílům
Přihlášky do krajské výpravy:
Vedoucímu CTM Martinu Beilovi nejpozději do středy 3. února 2021
Termín přihlášek do turnaje je sobota 6. února 2021
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

Tato výprava se koná
s podporou Zlínského kraje

