
 

 

 

 

 Stránka 1 

 

Přihláška do konkurzu na pořadatele MČR družstev 
mladších žáků 2020 

 

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

Místo:   Domov mládeže (DM) Jihlava, Žižkova 58  (ubytování, strava) 
   Sál restaurace Kozlovna, Jihlava, Žižkova 89 (hrací místnost) 

Termín: 12. - 14. 6. 2020 
 
Ředitel turnaje: Michal Mach, machmichal@seznam.cz,  tel. 732636825 
 
 Na turnaj budou pozvání představitelé města Jihlava a zástupci kraje 

Vysočina 
 
Rozhodčí: Hlavní rozhodčí ???? + pomocní rozhodčí Vít Doležal R2, Magdalena 

Kratochvílová R3, Jakub Šulc R3  
 Návrh na hlavního rozhodčího odešleme ke schválení KR ŠSČR 
 do 29.2.2020 
 Rozhodčí budou odměněni dle stávajících směrnic ŠSČR, pokud se s 

nimi pořadatel nedomluví v dostatečném předstihu před započetím 
akce na jiné výši odměny. 

  
Právo účasti: Je dáno postupovým klíčem 
 
Hrací materiál: Zajišťuje pořadatel, zápůjčka od ŠSČR   
 
Doprovodný program: - návštěva ZOO 
− - návštěva aquaparku 
    (Doprovodný program bude upřesněn v propozicích, v danou  
   chvíli jsme požádali o podporu se zajištěním město Jihlavu)  
   
Ubytování: 3 až 4 lůžkové pokoje, internátní vybavení pokojů.  
 Sociální zařízení společné na každém patře.  
 Max. kapacita ubytování  340 lůžek.  
 Omezení:  
 - max. 10 lůžek na přihlášené družstvo 
 - požadavky na jednolůžkové pokoje nebudou akceptovány 
 - v propozicích nabídneme možnost individuálního objednání  
    kvalitnějšího ubytování v přilehlých hotelech a penzionech  
 
Stravování:  Formou balíčku s ubytováním nebo individuálně objednaná jídla  
     
 Náklady:  Balíček plná penze 3-4 lůžkový pokoj  430,- Kč osoba/noc 
 Balíček plná penze 2 lůžkový pokoj   480,- Kč osoba/noc   
 Ubytování bez strava 3-4 lůžák   250,- Kč osoba/noc 
 Ubytování bez stravy 2-lůžák     300,- Kč osoba/noc 
  Samostatně objednaná jídla: snídaně 80,- Kč, oběd 90,- Kč, večeře 80,- 

Kč 
 
 Osoby starší 18 let budou mít z důvodu poplatku obcí náklady o 

12 Kč na den vyšší.  
 
 



 

 

 

 

 Stránka 2 

 

Startovné: Startovné za přihlášku v řádném termínu 500, - Kč , po termínu 600,- 
Kč. 

 
Požadovaná dotace ŠSČR:  25.000,-Kč 
 
Rozpis: Pátek 12.6  Prezence do 15hod.,  zahájení, 1.-2. kolo 
   Sobota 13.6  3. -7. kolo  (3.kolo od 9hod.) 
   Neděle 14.6  8 -9 kolo, slavnostní zakončení do 14hod.  
   

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

 
Vyhodnocení a ceny:  Poháry a medaile pro první tři družstva,  
    Věcné ceny pro prvních 5 družstev.  
    Pamětní list pro ostatní družstva.  
 
Ostatní:  Po celou dobu konání akce bude v DM otevřen  
   bufet pro ubytované účastníky a bude umožněno posezení 
   trenérům a doprovodům v jídelně DM, aby nedocházelo k rušení 
   nočního klidu v ubytovací části DM.     
 
 
Ve Mšeně 15. ledna 2020 
 

 
 
Michal Mach                                          Roman Burda  
ředitel turnaje                             předseda Šachové školy pat a mat  


