Krajská výprava na Mistrovství Evropy mládeže v šachu,
17. – 28. srpna 2016 Praha
CTM ŠSZK pořádá na tento turnaj další společnou krajskou výpravu.
Termín:
17. – 28. srpna 2016 (středa - neděle).
Místo:
Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11
http://www.tophotel.cz/
Vedoucí výpravy:
Jakub Roubalík, email J.Roubalik@seznam.cz
Ubytování a strava:
Viz propozice ME, které najdete na webu Šachového svazu České republiky v sekci ME
http://www.chess.cz/www/mladez/reprezentace/me/me_mladez.html
Pokud se nedomluvíme jinak, ubytování a stravu si účastníci a oddíly přihlašují sami.
S pořadatelem se pokusím domluvit, aby naše výprava byla ubytovaná co nejblíž u sebe.
Do přihlášky uveďte poznámku „ubytovat společně s krajskou výpravou ŠSZK“.
Pro koho je určena krajská výprava:
Pro všechny účastníky ME ze Zlínského kraje.
Kapacita a zajištění krajské výpravy:
Trenérem výpravy bude Jakub Roubalík. Kapacita krajské výpravy je v rozmezí 5-7 osob
(minimum pro uskutečnění krajské výpravy je 5 osob)
Trenér zajišťuje výpravu:
- 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)
Dopravu si každý řeší sám.
Platba za účast v krajské výpravě:
Platba za účast v krajské výpravě je stanovena ve výši 600 Kč a slouží k částečné úhradě
pobytových nákladů 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.
Kritéria pro zařazení do krajské výpravy:
Přihlásit do krajské výpravy se mohou všichni účastníci MČR ze Zlínského kraje.
V případě vyššího zájmu než 7 osob CTM a KM ŠSZK rozhodne o složení krajské výpravy.
Přihlášky:
Termín uzavření přihlášek do krajské výpravy je pondělí 30. května 2016.
Přihlášky do krajské výpravy posílejte předsedovi KM Pavlu Růčkovi.

Platby:
ŠSZK kraje přispěje všem účastníkům ME částkou 1 000 Kč (medailistům z MČR Alexandru
Skalskému a Marii Vaňkové pak částkou 2 000 Kč). Příspěvěk není vázán na účast v krajské
výpravě.
Poplatek za krajskou výpravu je ve výši 600 Kč (pro hráče z listiny talentů 500 Kč).
Jak vyplacení příspěvku za účast na ME, tak platba poplatku za krajskou výpravu bude realizován
po skončení ME.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se mi kdykoliv ozvěte.
Pavel Růčka
předseda KM ŠSZK
mail pavel.rucka@worldonline.cz
mobil: 605 063 310

