
 

 
 

 

 Stránka 1 

 

Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství České 

republiky družstev mladších žáků 2019 

 

Pořadatel:  Šachová škola pat a mat, z.s., IČ: 26558319 

Místo: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková 

organizace 

 http://www.skolavdf.cz/  

 V rámci školy je zajištěny hrací prostor, ubytování i strava pro 

soutěžící a doprovody a také prostory pro využití volného času.  

  

 Město Vansdorf  je dostupné vlakem, trať Kolín - Rumburk, 

nebo autobusem z Prahy, který jezdí každou hodinu. Je možné 

dojet i do nedalekého města Rumburk, odkud bude organizátor 

zajišťovat dopravu, detaily upřesníme. 

 

Termín: 14. - 16. 6. 2019 

 

Ředitel turnaje: Michal Mach 

 Boženy Němcové 651, Nový Bor 47301, 

machmichal@seznam.cz 

 732636825 

 

 Na turnaj budou pozvání představitelé veřejného života města 

Vansdorf  a zástupci kraje. 

 

Rozhodčí: ing.Josef  Lácha (IA)  + další dva kvalifikovaní rozhodčí, návrh 

hlavního rozhodčího  odešleme ke schválení KR ŠSČR. 

 Rozhodčí budou odměněni dle stávajících směrnic. 

  

Právo účasti: Je dáno postupovým klíčem 

 

Hrací materiál: Zajišťuje pořadatel  

 

Doprovodný program:  

- možnost cenově zvýhodněné návštěvy místního plaveckého    

  bazénu 

- oragnizovaný výlet na rozhlednu s programem   

  

Ubytování: 2 až 4 lůžkové pokoje, klasické vybavení pokojů.  

 Plná penze 425/osoba/den.   

 Pro zájemce možnost příjezdu již ve čtvrtek.  

  

 Omezená možnost 2-lůžkových pokojů (bez příplatku). Velmi 

omezená možnost 1-lůžkových pokojů (s příplatkem)  

 

 

Stravování: snídaně 65,- Kč, oběd 65,- Kč, večeře 70,- Kč  

 

Startovné: Startovné za přihlášku v řádném termínu 450, - Kč , po termínu 

600,- Kč. 

http://www.skolavdf.cz/%09
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Rozpis:  Pátek 14.6  Příjezd, zahájení, 1-2 kolo 

   Sobota 15.6  3 -7 kolo 

   Neděle 16.6  8 -9 kolo, slavnostní zakončení 

   

Online přenos: Online přenos z prvních 3 zápasů, tj 18 šachovnic 

 

 

Vyhodnocení a ceny:   

   

   Poháry a medaile pro první tři družstva, pamětní list pro ostatní 

   družstva.  

 
 

Reference pořadatele – Šachové školy: 
Pořádání šachových táborů od r.1999  

Pořádání šachových soustředění v Harrachově 

Pořádání šachových víkendových turnajů v Kanině.  

Reference zástupce pořadatele – Michal Mach: 
Pořádání loňského ročníku této soutěže 

Pořádání MČR juniorů a Polofinále MČR juniorů 2016, 2017 a 2018 

Pořádání Mčech H,D 8,10  1016 

Pořádání MČR žáků v rapidu 2016 

+ pravidelné pořádání/spolupořádání krajských a regionálních žákovských turnajů a 

soustředění 

 

 

Ve Mšeně 15. prosince 2018 

 

 

 

Michal Mach                                Roman Burda  

ředitel turnaje                             předseda Šachové školy pat a mat  


