ŠACHOVÝ KLUB MOST z. s.
K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most, https://www.facebook.com/sachy2016 , tel. 739 237 029
IČ 270 34 607, Bankovní spojení ČSOB č. účtu 209576801/0300

Šachový svaz ČR
Pověřená osoba KM ŠSČR pan Ing. Vladimír Hadraba
v.hadraba@volny.cz
(v kopii jiri.havlicek@chess.cz )

Věc: Přihláška do konkursu na pořadatele
„Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2017“
Zasíláme Vám přihlášku do konkursu na pořadatele „Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu
2017“. Prosím o potvrzení přihlášky do konkurzu.

S pozdravem a na další spolupráci se těší
Körschner Miroslav
Předseda ŠK Most

V Mostě 13. 03. 2017

Přihláška s podmínkami pořadatelství viz následující.
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„Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2017“
Pořadatel:

Šachový klub Most z. s.

Místo:

MOST Hotel „CASCADE“ http://www.hotel-cascade.cz/

Termín:

9. – 10. 9. 2017

Rozhodčí:

Ing. Pletánek Danouš, Ing. Jaromír Šulc, Ing. Hanzlík David,
Škuthan Jiří, Burda Roman – popřípadě Vámi určený rozhodčí

Ředitel turnaje:

Körschner Miroslav, K. J. Erbena 558/220, 434 01 Most, telefon
739 237 029, e-mail korschner@seznam.cz

Ubytování:

Luxusní ubytování: v hotelu „Cascade“ (kapacita cca 140
lůžek), dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV a
přípojkou na internet. Ubytování 375,-/osoba/noc včetně
snídaně formou švédských stolů. Obědy 110,- Kč, dětská porce
70,- Kč. Večeře 110,- Kč, dětská porce 70,- Kč. Za jednolůžkový
pokoj 500,-/osoba/noc se snídaní. Podrobněji v propozicích.
Hotel je umístěn v centru města a je po celkové rekonstrukci.
V tomto hotelu se bude odehrávat celý turnaj.
www.hotel-cascade.cz
Levnější ubytování: v Domově mládeže zdravotnické
školy (kapacita 141 lůžek), 66 dvoulůžkových pokojů v ceně
200,-/osoba/noc (sociální zařízení společné), 4 dvoulůžkové
pokoje (s vlastním sociálním zařízením) v ceně 250,-/osoba/noc.
Možno objednat snídani za 45,- Kč a večeři za 65,- Kč.
http://dm.vos-sosmost.cz/

Stravování:

V hotelu snídaně, obědy a večeře. V Domově mládeže snídaně a
večeře. Po celý den bude fungovat bar v hotelu restaurace.

Hrací místnost:

V salónkách v hotelu kapacita cca 300 míst. Dále jsou v hotelu
místnosti pro analýzu partií.

Doprava:

Dostupná veřejnými dopravními prostředky (vlak, autobus),
nebo vlastními prostředky.

Startovné:

200,- Kč / hráč, přihláška po termínu + 100,- Kč, (zdarma pro
hráče z listiny talentů KM ŠSČR), 100,- hráč doprovodného
turnaje.
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Finanční zajištění:

Požadujeme dotaci od ŠSČR, tato dotace půjde na zajištění:
- úhradu pronájmů hracích prostor
- režijní náklady na zabezpečení turnaje
- hlavního a pomocného rozhodčího – ubytování, stravu a
odměnu
- odměny pro ostatní rozhodčí
- propagaci aj.

Systém:

Švýcarský na 9 kol, dle konkurzních podmínek 2x20 minut + 5
sekund na tah. Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid
šachu. Turnaj bude losován Swissmanagerem dle konkurzních
podmínek a dodrženo předepsané hodnocení konečného pořadí.
Zajistíme on - line přenos partií.

Účastníci:

Dle stanoveného rozpisu soutěže: kategorie H14, D14, H12,
D12, H10 a D10. Každá kategorie bude hrát odděleně.

Zajištění mistrovství:

Zpravodajství na webových stránkách, nástěnky: výsledky,
startovní listina, nasazení dalšího kola, průběžné výsledky.
Zveřejnění v denících, účast TV a rádia.

Cenový fond:

Zajistíme cenový fond od 8. 000,- Kč – 10. 000,- Kč.

Doprovodný program: Zkušenosti:

Hotel se nachází v centru města, v okolí jsou památky.
V blízkosti je celodenní koupání v místním koupališti
Aquadrom i ve večerních hodinách.
Možnost návštěvy Hipodromu nebo Autodromu.
Návštěva hradu „Hněvín“ a hvězdárny.
Možnost uspořádat doprovodný turnaj pro doprovod a
ostatní hráče.

Pořádání MČR dětí do 8 let v roce 2008 a 2016 (velmi kladné
hodnocení účastníků tak i rozhodčích), v roce 2009 jsme
pořádali v tomto hotelu Finále extraligy mládeže (finálová
skupina „A“ byla přenášena on-line) – kladné hodnocení
účastníků. MČR školních družstev kategorie 6. – 9. tříd v roce
2013 a 2015 v kategorii 1. -5. tříd v tomto Hotelu – též kladné
hodnocení, dále pořádáme KP škol v ústeckém kraji (30
družstev) a ostatní turnaje v rámci kraje.
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Nabízíme:
Předností této nabídky je to, že ubytování, hrací sál, stravování jsou soustředěny
v jednom zařízení včetně vyšší kvality služeb.
Hotel je dobře umístěn v centru a je jeden z nejlepších v Mostě (viz web).
Dopravní dostupnost veřejnými dopravními prostředky.
Časový harmonogram upravíme dle příjezdů a odjezdů účastníků.
Dodržíme podmínky dle konkurzu.
Upřednostňujeme tuto kategorii, protože spolupracujeme s dětmi a pořádáme pro ně
turnaje.
Máme dobrou spolupráci s vedením hotelu a s magistrátem města Mostu.
Cenový fond do 10 000,- Kč jsme schopni dodržet (medaile, poháry, účastnické listy,
věcné ceny).
Naším cílem je zkvalitnění turnaje na úrovni MČR v prostorách hotelu (ubytování,
strava, hrací sál …).
Těším se na Vaší odpověď a jsem s pozdravem
Körschner Miroslav
Předseda ŠK Most
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