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Sportovně-technická komise, Šachový svaz ČR  
Pověřená osoba STK ŠSČR pan Pavel Chrz  
pavel.chrz@sachyusti.cz 
 
Přihláška do konkurzu na pořadatele „Závěrečné trojkolo Extraligy ročníku 2018/2019“  
 
Zasíláme Vám přihlášku do konkurzu na pořadatele „Závěrečné trojkolo Extraligy ročníku 2018/2019“. 
Podmínky uvádíme v příloze níže. Hlavními devizami této nabídky jsou: 
 
léty prověřený pořadatelský tým Beskydské šachové školy 
spojení této akce s 40. ročníkem Turnajů šachových nadějí, kdy setkání mládeže s velmistry Evropské 
úrovně je skvělou motivací pro jejich další tréninkovou práci 
 
Prosím o potvrzení přijetí přihlášky do konkurzu.  
 
 
S pozdravem a na další spolupráci se těší  
 
 
 
 

Ing. Petr Záruba, 
ředitel Beskydské šachové školy z. s. 

 
 
 
 
Frýdek-Místek, 27. 10. 2018  
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Přihláška s podmínkami pořadatelství 
 

Pořadatel:    Beskydská šachová škola z. s.  

Místo:     Aula SPŠ a OA Frýdek-Místek 

Termín:    19. – 21. 4. 2019 

Ředitel trojkola:  Ing. Petr Záruba, telefon 739 642 815, email: zaruba@chessfm.cz   

Rozhodčí:  oslovíme kvalifikované rozhodčí z MKŠS 

Stravování:  V místě konání Turnajů šachových nadějí: restaurace Švejk, 

 oběd: 100 Kč/dospělý večeře: 100 Kč/dospělý 

 V okolí se nachází několik restaurací (Restaurace Golf - 100 m, 

Restaurace Riviera - 100 m)  

Ubytování: nejlevnější varianta: HD Paskov, 2 a 3 lůžkové pokoje se sociálním 

zařízením na pokoji – 245 Kč/osoba/noc 

 Další penziony a hotely v okolí 1, 2 a 3 lůžkové pokoje se snídaní: cena 

od 650 Kč/osoba/noc. 90% procent hotelů se nachází do 2 km od hrací 

místnosti a jsou dostupné do 20 minut chůze.  

Organizační zajištění: Zajistíme online přenos ze všech šachovnic 
Pro hráče a kapitány týmu zajistíme kávu, čaj a minerální vodu zdarma 

 V celém objektu školy je dostupná Wifi 
 Zajistíme další místnost pro analýzu partií 

Dotace ŠSČR: Plánujeme využít celou dotaci ŠSČR – 60 000 Kč. Dotace bude primárně 
využita na zajištění služeb rozhodčích, pronájem hracích místností a 
úhradu dalších nákladů spojených s pořádáním trojkola 

Zkušenosti pořadatelství: Beskydská šachová škola každoročně pořádá Talent CUP, počet hráčů 
pravidelně převyšuje 150 
Vždy o velikonočních prázdninách pořádá festival Turnajů šachových 
nadějí – cca 300 hráčů 
Pravidelně pořádá Krajské přebory jednotlivců v rapid šachu – cca 120 
hráčů, O krále a královnu – turnaj pro děti navštěvující školku – cca 100 
hráčů, okresní přebory škol, krajské přebory škol, krajské přebory 
mladších žáků, FIDE Open v rapid a bleskovém tempu 

 

 

Za pořadatelský tým Beskydské šachové školy 

 
 
 
     Ing. Petr Záruba, 
     ředitel Beskydské šachové školy z. s. 
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