
ŠK Spartak Ústí nad Labem, www.sachyusti.cz  
přihláška do konkurzu 

Na M-ČR rapid a bleskový šach 
Teplice, hotel Panorama 14.-15.9. 2019 

Pod jednou střechou: Hrací sály, ubytování, strava, relax. 
Foto, popis : http://hotelpanoramateplice.cz , vloni: www.republika.sachyusti.cz   

Vážení členové STK, 

děkujeme za důvěru v loňském roce a opět bychom, rádi pozvali  celou republiku na 

MČR v rapid a v bleskovém šachu družstev  do Teplic, hotelu Panorama. 

Dotace  ŠSČR : 2 x 30.000 Kč. 

Když byla navýšena, dovolujeme si požadovat v plné výši. 

Cenová fond: 2x 23.000 Kč finanční plus min. 2x 2.500 věcné ceny. 

Věcné ceny: Nejlepší na šachovnicích a pak překvapení – tajné, losované. 

Zbytek dotace využijeme na režii, rozhodčího, on-line a zpříjemění pobytu účastníků. 

(Vloni jsme například dali věcné ceny ve výši 2x2.500, ačkoliv nebyly v konkurzu a v 

propozicích byla jen malá zmíňka, že nějaké budou). 

Hrací sály: Dva vedle sebe a třetí menší (ten nebyl potřeba vloni k využití). 

Opět bychom přenášeli on-line: min. 24 stolů (6 zápasů) garantujeme, vloni jsme slíbili 

také méně, přenášeli jsme 32 (8 zápasů).    

Ubytování  je včetně  snídaní (hotelové švédské stoly včetně  teplé snídaně – míchaná 

vajíčka, párky). A je se slevou pro naši akci za hromadnou platbu. 

675 Kč/os z buňkách 2+2, 2+3, 3+3 se soc. zař + sprcha pro buňku. 

775 Kč/os v 2lůžk. pokojích se soc. zař.+sprcha pro pokoji. 

Hradí se s přihláškou na účet klubu.  
Obědy v místě v neděli: menu za 145 Kč  (polévka, výběr 2 jídel). 

Obědy před příjezdem a sobotní večeře: Individuálně v restauraci z jídelního lístku. 

Relax:   Fitko v hotelu – zdarma ubytovaných. 50 Kč neubytovaní.  

Vloni:   Bylo nejvíce účastníků za poslední roky, z ohlasů spokojenost. 

Propozice: Vyjdou dříve než vloni (oproti loňsku jen drobné korekce). 

Do 31.3. Návrh pro STK, do 30.4. vyjdou. 

Ředitel turnaje: Pavel Chrz, hlavní rozhodčí (návrh pro KR): Josef Lácha, IA. 

Návrh dalších dvou rozhodčích s návrhem propozic komisi rozhodčích (do 31.3.). 

Rozepsány body 2, 3, 4, 6 konkurzu 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/Konkurz-MCR2019druzstvaR.pdf 

Všechny podbody v bodě 5 konkurzu splníme.  

 28.2. 2019 Pavel Chrz, předseda  ŠK Spartak Ústí n.L. 
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