Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
Revoluční 489/1, Vyškov 682 01
Vážený pan
Ing. Vladimír Hadraba

Přihláška do konkurzu na pořadatele

Mistrovství ČR dětí do 8 let

Zasíláme Vám přihlášku do konkurzu na pořadatele ,,Mistrovství ČR dětí do 8 let v šachu pro
rok 2018“. Zároveň Vás žádáme o potvrzení došlé přihlášky.
Na další spolupráci se těší za kolektiv pořadatelů
Rudolf Šperka
předseda SK Vyškov, zapsaný spolek

Vyřizuje: Radka Slepánková, e-mail: radka.slepankova@seznam.cz
tel. 730 900 559
Ve Vyškově dne 15. 2. 2018

Příloha: Přihláška

Přihláška
do konkurzu na otevřené Mistrovství ČR dětí do 8 let
Pořadatel:

Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek ve spolupráci
s MKS Vyškov

Místo:

ZŠ Letní pole, Vyškov

Termín:

28. – 29. dubna 2018

Ředitel turnaje:

Bc. Karel Hruška

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Miroslav Hurta - Fide Arbiter

Pomocní rozhodčí:

Radka Slepánková a Stanislav Vémola - rozhodčí II. tř.

Organizační pracovník:
Kontakt:

Radka Slepánková
radka.slepankova@seznam.cz mobil 730 900 559

Hrací místnost:

prostory ZŠ Letní pole, sídl. Osvobození 56, Vyškov (kapacita 200 míst
i více). Vzdálenost od hotelu Dukla cca 500 m. Tyto prostory se
osvědčily již při pořádání MČR dětí do 8 let v roce 2013.

Startovné:

120,- Kč, pro hráče z listiny talentů KM ŠSČR zdarma.

Ubytování:

Hotel Dukla 80 míst (dvou a třílůžkové pokoje hotelového typu) WC,
sprcha a wifi připojení přímo na pokoji. Před hotelem velké bezplatné
parkoviště. Cena za ubytování se snídaní 400,- Kč za osobu a noc.
Penzion Chalupa u městské brány – cena 400,- Kč bez snídaně za
osobu a noc. (dvou a třílůžkové pokoje – celkem 15 osob). Připojení na
internet, vlastní parkoviště 30 min. chůze od hrací místnosti.
Penzion Sirius – cena 800,- Kč bez snídaně za osobu /2 noci. (dvou a
třílůžkové pokoje – celkem 20 osob).
+ 1x3 lůžkový pokoj exclusive (1x přistýlka) cena 550,- Kč/osoba/noc.
Vstup do budovy, na pokoje a soukromé parkoviště je ovládán čipovou
kartou, kterou návštěvníci obdrží při příjezdu. Připojení na wifi, vlastní
parkoviště 20 min. chůze od hrací místnosti. Ubytování je vhodné pro
účastníky mistrovství, kteří přijedou hromadnou dopravou. Penzion je
umístěn naproti vlakovému nádraží a 5 min. chůze od autobusového
nádraží.

Dále nabízíme ubytování luxusnějšího typu v hotelu Atrium a hotelu Selský dvůr. Cena za
ubytování se snídaní 640,- Kč za osobu a noc. Parkování u hotelů a wifi připojení je
samozřejmostí, rezervováno 60 míst.


Ubytování bude hrazeno účastníky mistrovství hotově na recepci hotelu nebo
majitelům penzionu.

Stravování:

Pořadatelé zajistí stravování v hotelu Dukla pro všechny účastníky
mistrovství od páteční večeře do nedělního oběda v částce:
- dítě do 8 let (dětská porce) oběd 70,- Kč, večeře 70,- Kč
- ostatní oběd 84,- Kč, večeře 84,- Kč
V případě přidělení mistrovství bude vydán s propozicemi jídelní lístek.
Snídaně pro ubytované mimo hotel Dukla, zajistíme v prostorách školy,
kde bude otevřen bufet po celou dobu mistrovství.
Pitný režim pro hráče zajistí pořadatel.

Ceny za ubytování garantují pořadatelé do 1. dubna 2018.
Systém hry:

hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach, švýcarský systém na 9 kol,
losování programem Swiss Manager. Samostatné turnaje v kategorii
chlapců a dívek, které mohou být sloučeny v případě malého počtu
dívek (méně jak 14 dívek).

Hrací tempo:

2 x 20 min. + 10 s/tah na partii bez zápisu.

Hodnocení:

dodržíme dle vypsaného konkurzu.

Právo účasti:

děti narozené v roce 2010 a mladší, účast zahraničních účastníků není
povolena. Podmínkou účasti je aktivní registrace v ŠSČR v den
zahájení turnaje.

Nástěnka a zveřejňování výsledků:
- zajištěna nástěnka pro vyvěšení aktuálních výsledků včetně losování
- výsledky budou ihned po každém kole zveřejňovány na webových stránkách mistrovství
Ceny:
- první tři v celkovém pořadí obdrží poháry, medaile a věcné ceny /děvčata i chlapci/
- cenový fond ve výši 10 000,- Kč
- prvních šest z MČR získají věcné ceny /děvčata i chlapci/
- balíček na cestu obdrží každý účastník
Dotace:

Plánujeme využít celou dotaci ŠSČR. Dotace bude přednostně
využita na zajištění služeb rozhodčího, pronájem hracích prostor a
úhradu dalších nákladů spojených s pořádáním turnaje.

Dodržení podmínek: Dodržíme všechny podmínky konkurzu (systém a tempo hry,
rozhodčí, přijetí všech oprávněných, zveřejnění výsledků…)
Reference:
1. Dobré spojení BUS, vlak, u dálnice D1.
2. Zkušenosti celého organizačního týmu s pořádáním MČR.
3. Zveřejnění startovní listiny jeden měsíc před termínem konání a její doplňování.
4. Doprovodný program:
- dětský koutek ve spolupráci se SVČ Maják
- pro přijíždějící v pátek návštěva Dinoparku Vyškov zdarma.
Za Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
Rudolf Šperka
předseda SK Vyškov, z.s.

