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Dle konkurzních podmínek uveřejněných na webu Šachového svazu České republiky 
podáváme tuto přihlášku na pořadatele Mistrovství České republiky školních týmů v šachu. 
Stejně jako v předchozích dvou letech chceme pořádat turnaj ve spolupráci s Univerzitou 
Tomáše Bati Zlín.  

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 22. června až středa 24. června 2020.  

6. Hrací systém 

Dle konkurzních podmínek a rozpisu KM ŠSČR.  

7. Ubytování 

Kolej Univerzity Tomáše Bati na ulici Štefánikova (5 minut chůze od hracího sálu). 
Dvoulůžkové pokoje. Cena ubytování: 330 Kč za lůžko a noc (430 Kč při obsazení 
pokoje jednou osobou). Kapacita 150 osob. 

Ubytovna MSI na náměstí T.G.Masaryka, (5 minut chůze od hracího sálu). Dvou až 
čtyřlůžkové pokoje. Cena ubytování: 300 Kč za lůžko a noc. Kapacita 35 osob. 

Hotel Garni na náměstí T.G.Masaryka, (5 minut chůze od hracího sálu). Dvou až 
čtyřlůžkové pokoje. Cena ubytování: 900 Kč/osoba/noc na dvojlůžku obsazeném 
jednou osobou, 550 Kč/osoba/noc na dvoulůžku, 467 Kč/osoba/noc na trojlůžku, 475 
Kč/osoba/noc na čtyřlůžku. Kapacita 90 osob. 

Hotel Ondráš na ulici Kvítková, cca 12 minut chůze od hracího sálu. Dvoulůžkové a 
třílůžkové pokoje. Cena ubytování: od 600 Kč/osobu/noc. Kapacita 50 osob. 

Hotel Moskva na náměstí Práce, cca 7 minut chůze od hracího sálu. Ve dvoulůžkových 
a dvoulůžkových pokojích s přistýlkou v hotelu Moskva. Cena ubytování: 650 Kč za 
lůžko a noc, 500 Kč/noc na přistýlce. Kapacita 210 osob. 

Hotel Baltaci na ulici U Náhonu, cca 15 minut chůze od hracího sálu. Dvoulůžkové a 
třílůžkové pokoje. Cena 1200 Kč/osoba/noc na dvojlůžku obsazeném jednou osobou, 
700 Kč/osoba/noc na dvoulůžku, 600 Kč/osoba/noc na trojlůžku. Kapacita 50 osob. 

Ceny ubytování jsou bez snídaně. Kapacity v jednotlivých ubytovacích zařízeních 
budou pořadateli blokovány pro MČR včetně uvedených cen do 20. května 2020. 
Celková rezervovaná kapacita je 585 lůžek.  

Účastnící mistrovství si budou rezervaci ubytování provádět sami. Na webu akce bude 
průběžně zveřejňovány informaci o zbývající kapacit rezervovaných míst v jednotlivých 
ubytovacích zařízeních. 
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8. Stravování 

V menze Univerzity Tomáše Bati cca 5 minut chůze od hracího sálu. Cena plné penze 
je 260 Kč. Stravu bude možné objednat i jednotlivě. Cena snídaně 60 Kč, oběd 105 Kč, 
večeře 95 Kč. 
 

9. Finanční zajištění 

Rozpočet akce bude činit cca 330.000 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. 

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.  

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. Součástí streamu budou i rozhovory s účastníky v průběhu turnaje.  

- fotografie všech družstev soutěže v digitální podobě volně ke stažení na webu akce. 

- samostatné webové stránky soutěže. 

13. Doprovodný program 

Ve volném odpoledni v úterý 23. 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, 
- simultánku v parku Komenského v centru Zlína. 

Zlín 5. ledna 2020 

        Ing. R. Svoboda 
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Fotografie z roku 2020: 

 

 

 

 


