Přihláška do konkurzu na pořadatelství MČR D18 a D20 + polofinále MČR H18 na H20
Pořadatel:

Tělovýchovná jednota Neratovice, IČ: 185 84 926

Termín konání:

11.-17.11.2018
V případě požadavku ŠSČR možno zahájit již 10.11.
a snížit počet dvojkol na jedno

Místo konání:

Hotel Central, městys Kovářská, Krušné Hory
(prověřený hotel, místo konání posldních dvou ročníků)
Ubytování, stravování a hrací místnost pro juniory
v jedné budově.

Ředitel turnaje:

Roman Burda

Navržený trenér:

Petr Pisk

Navržení rozhodčí:

Michal Babička – rozhodčí I.tř (hlavní rozhodčí)
Michal Mach – rozhodčí III.tř (pomocný rozhodčí),
Roman Burda – rozhodčí II.tř. (rozhodčí pro OPEN)

Prezentace turnaje + online přenosy:

http://www.sachy-neratovice.cz/junior2018/index.html

Benefity pro účastníky:
 pro ubytované bezplatně k dispozici sauna (min. 3hod. Denně)
 všechny pokoje vlastní soc. zařízení, TV a 80% pokojů wifi pokrytí
 po dobu konání mistrovství bude hotel + restaurace zcela uzavřen pro veřejnost
 nižší ceny nápojů než běžná hotelová nabídka – příslib provozovatele hotelu
 bezplatný pitný režim v průběhu šachových kol
Kapacita hotelu:
 150 lůžek
 45 šachovnic
Doprovodné akce:
 bleskový turnaj
 otevření místního Muzea letecké bitvy mimo běžnou otevírací dobu
 bezplatný nešachový program – kuželky (půlden)
 doprovodný národní OPEN, hrací místnost v sousední budově obecního úřadu
Propagace:
 prostřednictvím obce Kovářská (velká podpora v předchozích letech přímo od starosty
městysu Kovářská)
 okresní deník
Startovné:
 juniorské turnaje ve výši stanovené ŠSČR
 doprovodný OPEN 250Kč

Cenový fond:
Pořadatel se zavazuje navýšit „povinný“ finanční cenový fond o 30% vybraného startovného
v případě bezplatného zapůjčení min. 16ks šachovnic pro online přenos od ŠSČR
 věcné ceny do 10.místa v každém juniorském turnaji
 květiny pro všechny juniorky

Kalkulace pobytových nákladů:
 2.940Kč/osoba/6 nocí, 3-4 lůžkové pokoje
 3.240Kč/osoba/6 nocí, 2 – lůžkové pokoje
 4.140Kč/osoba/6 nocí, 1 – lůžkový pokoj
Cena zahrnuje ubytování s plnou penzí. Stravování formou omezeného bufetu, výběr ze 3 jídel.
Možnost dietních jídel na požádání.
Zvýšená cena u dvojlůžkových pokojů bude účtována jen, pokud si ho účastník výslovně vyžádá
v přihlášce. Účastníci, kteří nebudou mít podmínku ubytování v přihlášce, budou platit základní
cenu i když budou ubytováni v dvojlůžkovém pokoji.
ŠSČR bude za přímo postupující juniorky účtováno jednotně 250Kč/noc, bez ohledu na typ
ubytování (2,3 nebo 4).
Požadovaná dotace od ŠSČR:
- 20.000Kč (Dvacet tisíc korun českých)
V Neratovicích, 28.2.2018
Roman Burda – místopředseda TJ Neratovice
tel. 608 965 932, email: roman.burda@quick.cz

