
 
 
 

Mistrovství České republiky školních 
týmů v šachu 2019 

 
 
 

Přihláška do konkurzu 
 
 

 
 
 
 
 
 

17. - 19. června 2019 
 

 
 
 

Šachový klub Zlín, z.s. 
Univerzita Tomáše Bati Zlín 

 
 



Dle konkurzních podmínek uveřejněných na webu Šachového svazu České republiky 
podáváme tuto přihlášku na pořadatele Mistrovství České republiky školních týmů v šachu.  
 

1. Pořadatel 

Šachový klub Zlín, z.s. 
 

2. Spolupořadatel 

Univerzita Tomáše Bati Zlín 
 

3. Místo konání 

Kongresový sál a další prostory Kongresového centra Zlín.  
Prezence účastníků proběhne ve foyeru Univerzitní knihovny Univerzity Tomáše Bati. 
Mezi oběma objekty je vzdálenost cca 30 metrů. Nachází se v centru Zlína. 
 

4. Ředitel turnaje 

Ing. Rostislav Svoboda.  
Tel. 777 553 113, e-mail.: rostislavsvoboda@seznam.cz. 
 

5. Termín konání 

Pondělí 17. června až středa 19. června 2019.  

 
6. Hrací systém 

Dle konkurzních podmínek a rozpisu KM ŠSČR.  
 

7. Ubytování 

V objektech kolejí Univerzity Tomáše Bati. Všechny pokoje se nachází v docházkové 
vzdálenosti od kongresového centra (max. 10 minut chůze). Cena ubytování: 300 Kč 
za lůžko a noc.  

Ve dvoulůžkových a dvoulůžkových pokojích s přistýlkou hotelu Garni. Cena ubytování: 
450 Kč za lůžko a noc. 

Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích hotelu Ondráš. Cena ubytování: od 450 Kč 
za lůžko a noc. 

Ve dvoulůžkových a dvoulůžkových pokojích s přistýlkou v hotelu Moskva. Cena 
ubytování: od 600 Kč za lůžko a noc. 

Všechny hotelové ubytovací kapacity se nacházejí v docházkové vzdálenosti od hrací 
místnosti. 

 
8. Stravování 

V menze Univerzity Tomáše Bati cca 5 minut chůze od hracího sálu. Cena plné penze 
je 230 Kč. Stravu bude možné objednat i jednotlivě (snídaně 50 Kč, oběd 95 Kč, 
večeře 85 Kč). 
 

9. Finanční zajištění 

Rozpočet akce bude obdobný jako v roce 2018 a bude činit cca 300.000 Kč (v této 
částce nejsou zahrnuty výdaje na pobyt účastníků, pouze výdaje na zajištění akce). 
Bude hrazen z dotace ŠSČR ve výši 90.000 Kč, která bude celá využita na úhradu 
nájmu hracího sálu v Kongresovém centru, startovného družstev ve výši 200 Kč na 
jedno družstvo a z vlastních zdrojů Šachového klubu Zlín. 

 

mailto:rostislavsvoboda@seznam.cz


10. Technické zajištění 

Hrací materiál, pořadatelskou službu a rozhodčí turnaje zajistí pořadatel.  
 

11. Cenový fond 

Pořadatel zajistí poháry, medaile a věcné ceny v celkové hodnotě 40.000 Kč pro první 
tři družstva v každé kategorii. 

Členové vítězného družstva kategorie střední školy získají celoroční (desetiměsíční) 
stipendium na Univerzitě Tomáše Bati ve výši 5.000 Kč/měsíc, tj. v ceně maximálně 
300.000 Kč. Tato stipendia byla členům vítězného družstva předána již v předchozích 
letech a začínají být některými vítězi využívána. 

 

12. Propagace turnaje 

Pořadatelé turnaje zajistí: 

- stream celého průběhu turnaje na webové stránky a na promítací plátno v hracím 
sále. Průběh turnaje bude snímán dvěma stacionárními a dvěma pohyblivými 
kamerami.  

- samostatné webové stránky soutěže. 

 

13. Doprovodný program 

Ve volném odpoledni v úterý 18. června zajistí pořadatelé tento doprovodný program:  

- návštěvu zámku a ZOO Lešná, která je druhou nejnavštěvovanější ZOO v ČR, 

- vstup do městských lázní s otevřeným a třemi krytými bazény,  

- prohlídku budovy Krajského úřadu ve Zlíně a v ní mimo jiné kanceláře Jana Bati 
umístěné ve výtahu. 

 

 

Zlín 1. února 2019 

        Ing. R. Svoboda 

       

  


