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Přihláška do konkurzu na pořádání MČR družstev mladších žáků 2017
Pořadatel:
KTCM TJ Tatran Město Albrechtice spolu se šachovým oddílem TJ Lokomotiva Krnov a dalšími.
Termín a místo:
16. - 18. 6. 2017, Krnov. Turnaj uspořádáme v zrekonstruované památkově chráněné budově SVČ
Krnov (původně Střeleckého domu z roku 1907 od světoznámého architekta Leopolda Bauera),
umístěné uprostřed velké oplocené parkové zahrady o ploše cca 20000 m 2 s možností trávení volného
času v přírodě mezi jednotlivými koly turnaje. Budova disponuje několika reprezentativními sály a je
kapacitně dostačující pro uspořádání turnaje pro 28 šestičlenných družstev.
http://www.svckrnov.cz/
http://pavelkarmelita.blog.cz/1005/strelecky-dum-bauer-by-mel-radost
Systém:
Švýcarský systém pro družstva. Turnaj bude řízen poslední verzí programu Swiss-Manager dle tohoto
plánu:
pátek 16.6.2017:
1. - 2. kolo
sobota 17.6.2017:
3. - 7. kolo
neděle 18.6.2017:
8. - 9. kolo
Tempo hry 2 x 25 minut + 10 sekund na tah.
Dotace ŠSČR, startovné, financování:
ŠSČR poskytne pořadateli provozní dotaci na částečnou úhradu provozních výdajů spojených s
uspořádáním turnaje ve výši 10.000,- Kč.
Od družstev budeme vybírat jednotné startovné ve výši 500 Kč.
Dofinancování nákladů na uspořádání turnaje budeme hradit z vlastních zdrojů a ze sponzorských
darů, které máme předběžně zajištěny. K uspořádání MČR mládeže se kladně staví představitelé
samosprávy a veřejného života, kteří přislíbili veřejnou finanční a technickou podporu tomuto turnaji.
Rozhodčí:
Zajistíme podmínky pro 4 kvalifikované rozhodčí úrovně od mezinárodní po 2. třídu vč. ubytování,
cestovného a odměn za výkon dle Ekonomické směrnice ŠSČR. Navrhneme KM ŠSČR ke schválení
tým rozhodčích s prokazatelnými zkušenostmi z pořádání tohoto typu turnajů.
Všichni rozhodčí turnaje od nás dostanou trička s emblémem šachového svazu a označením MČR
družstev mladších žáků.
Hrací materiál:
Veškerý hrací materiál máme zajištěn. Dále zajistíme nejméně 18 elektronických šachovnic pro živý
přenos z prvních 3 stolů.
Doprovodný program:
Slavnostní zahájení MČR proběhne v pátek odpoledne v historické Koncertní síni U svatého Ducha v
centru města, kde bude krátký kulturní program zahájen státní hymnou v podání dětského sboru.
Družstva zde budou představena a dětským účastníkům turnaje zde budou předány malé dárky. Na
slavnostní zahájení budou pozváni představitelé patronů turnaje. Slavnostní zahájení bude trvat
maximálně hodinu. Hodinu po skončení slavnostního zahájení bude zahájen šachový program 1. a 2.
kolem turnaje.
Hrací místnost se nachází na úpatí lesoparku Cvilín, kam lze během několikaminutové procházky dojít
a na kterém se nachází jedny z mnoha turistických cílů Krnova: poutní kostel Panny Marie
Sedmibolestné, kamenná rozhledna Cvilín, zřícenina gotického hradu Šelenburk a další překvapení.
Pro zájemce zajistíme průvodce s výkladem. Ideální místo pro strávení několika hodin v krásné přírodě.
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10 minut chůze od hrací místnosti se nachází centrum města s novorenesanční radnicí s možností
výstupu na vyhlídkovou věž, zámkem, synagogou, spoustou výstavných továrních budov pamatujících
zašlou slávu zdejšího textilního průmyslu. Řada památek je přístupná veřejnosti.
Plánujeme rovněž další aktivity v zahradě SVČ zejména pro ty, co partii odehrají rychle a do dalšího
kola je daleko. V zahradě je rovněž dětské dopravní hřiště. Dětem budou k dispozici zdarma
koloběžky, kola a autíčka.
Máme zajištěno natočení reportáže z turnaje televizním štábem a její odvysílání v televizi.
Ceny:
Poháry a medaile pro prvních 6 družstev.
Všechna družstva dostanou Pamětní listy s fotografií jednotlivých družstev.
Každý účastník turnaje dostane perníkovou medaili na krk s šachovým motivem.
Další ceny budou doplňovány postupně po jednání s potenciálními sponzory turnaje.
Patroni MČR:
Mikroregion Krnovsko, Městský úřad Město Albrechtice, Městský úřad Krnov, Moravskoslezský kraj,
regionální sdružení ČUS Bruntál, Moravskoslezský krajský šachový svaz, senátor MUDr. Ladislav
Václavec, Kofola a.s. (zajišťuje pitný režim po celou dobu herní části turnaje), Garko – výroba
sportovních pohárů a cen
Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování bude zajištěno v částce do 380,- Kč na osobu a den.
Ubytování a stravování bude primárně zajištěno cca 200 m od hrací místnosti v domově mládeže
Střední školy automobilní (kapacita ubytování cca 180 míst), které máme předběžně zamluveno v celé
kapacitě.
Do finální verze propozic budou zahrnuty i další nabídky ubytování a stravování v garantované hodnotě
a rovněž nabídky ubytování v luxusnějších hotelech a penzionech v Krnově s odpovídajícím příplatkem.
Zkušenosti pořadatelů:
Naše KTCM v posledních letech pořádá pravidelně mj. Krajské přebory mládeže v rapid šachu o 180
účastnících a Mezinárodní turnaje s polskými šachisty z celého bruntálského a opolského regionu.
Uspořádali jsme v posledních 2 letech finále Krajského přeboru škol v kategorii mladších žáků a finále
Krajského přeboru družstev starších žáků. Akce proběhly v SVČ, kde plánujeme uspořádat rovněž
MČR.
Motivace:
Po několikaleté cílevědomé práci a tisících odpracovaných hodin v tréninkové přípravě a na turnajích
se žáci z KTCM Město Albrechtice a Lokomotivy Krnov začínají prosazovat i na celorepublikové úrovni.
V roce 2016 2. místo žáků z Krnova ve finále Přeboru škol v kategorii 1. stupeň základních škol, v roce
2017 postup družstva starších žáků z Města Albrechtic do 1. ligy mládeže a postup družstva mladších
žáků Krnova na MČR. Pořádáme velké jednodenní turnaje s výborným hodnocením v rámci
Moravskoslezského kraje a troufáme si rovněž na celorepublikovou třídenní akci, kterou bychom rádi
poprvé dostali do Slezska. Věříme, že náš projekt bude vybrán k realizaci a bude tak oceněna naše
výrazná práce s mládeží v rámci KTCM.
Ředitel turnaje:
Ing. Karel Handlíř – vedoucí KTCM, sekretář ŠO Lokomotiva Krnov, sekretář TJ Město Albrechtice
tel.: 737 241 041, khandlir@seznam.cz

V Krnově 10.3.2017

Ing. Karel Handlíř

2

