
                                      ŠK Spartak Ústí nad Labem, IČO: 44554222,  www.sachyusti.cz 

                                                                 přihláška do konkurzu: 

 

Na M-ČR v rapid šachu a bleskovém šachu družstev 

Teplice, hotel Panorama 4.-5.9. 2021 

 

 Pod jednou střechou: Hrací sály, ubytování, strava, relax.  

Foto, popis : http://hotelpanoramateplice.cz  , 

Pořádali jsme zde MČR v roce 2018 i v r. 2019 a přijela ČT 4 natáčet. Večer bylo večer na ČT v BBS. 

Dotace ŠSČR : 2 x 35.000 Kč dovolujeme si požadovat v plné výši. 

 Cenový fond: 2x 24.000 Kč finanční plus min. 2x 3.000 věcné ceny.  

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

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

Hrací sály: Dva vedle sebe a třetí menší.  

Přenášíme on-line: min. 24 stolů (6 zápasů).  

Materiál zajišťujeme, družstva nemusí vozit. 

Ředitel soutěže: Pavel Chrz, hlavní rozhodčí (návrh): Ing. Josef Lácha, MR. 

Další rozhodčí: Michal Sliva II. tř., Richard Sliva II, tř. 

Tempo/kol: 15 kol, 3min+2sec (blesk) a 7-8 kol, 15 min+5sec/tah.     

Ubytování je včetně snídaní (hotelové švédské stoly včetně teplé snídaně – míchaná vajíčka, párky). 

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

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

1400 Kč jednolůžkový pokoj. 

 Obědy v místě v neděli: menu za 150 Kč (polévka, výběr 2 jídel). 

Vklad: 600 Kč v termínu dle propozic, 900 Kč po termínu za jeden turnaj a družstvo. 

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

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

 

Pozveme ČT4 sport, novináře z krajských novin vycházejících v místě pod názvem Teplický deník. 

Pozveme představitele kraje, města. 

 

V hracím sále a u vstupu zajistíme prezentaci sponzorů akce i sponzorů svazu. 

http://www.sachyusti.cz/
http://hotelpanoramateplice.cz/


 

Všechny ostatní body konkurzu splníme včetně termínového harmonogramu. 

Veškerý výběr cen a nákladů od týmů je maximální možný (může být nižší), 

 veškeré ceny a bonusy dávány týmům/hráčům jsou minimální garantované (mohou být vyšší).  

 

Tak to i podvakrát, kdy jsme MČR pořádali, bylo. Že při turnaji byly lepší (finančně) podmínky než 

v konkurzu. V dnešní, nestandartní, době můžeme nyní v dubnu slíbit výše uvedené – tedy námi 

garantované. A pokusit se (neslíbit) opět lepší podmínky. 

Předpokládáme 4.9. bleskový šach (od 13.hodin), 5.9. rapid šach od 9. hodin. K epidemiologické 

situaci si vyhrazujeme v návrhu propozic časy upravit. 

 

14.4. 2021 Pavel Chrz, předseda ŠK Spartak Ústí n.L 


