
Vážení šachoví přátelé, 

dovolte nám, abychom Vás srdečně přivítali na letošním Mistrovství Čech mládeže do 16 let. 

Budeme se snažit, aby vše probíhalo bez problémů, a budeme doufat, že si odvezete jen samé příjemné zážitky. 
Rádi bychom Vám před akcí předali několik informací k nadcházejícímu mistrovství. 

Diváci budou mít povolen přístup do hracího sálu pouze po dobu 5 minut od začátku kola a to pouze 
s respirátory. Průběh partií můžete sledovat na on-linu. Je připraveno 50 on-line šachovnic. Bulletin po 
jednotlivých kolech bude publikován na webu. Informace o doprovodném programu budou publikovány na 
vývěsce a při zahajování kola. Účetní doklady bude vydávat ředitel turnaje od neděle do čtvrtka. Účetní doklady 
musí korespondovat s Vašimi platbami a jsou vystaveny dle zálohových faktur, které Vám byly zaslány. 
Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá. Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.   Teď 
přejdeme bodově k několika instrukcím, ještě před akcí samotnou. 

1. Nejprve Vás na stránce chess-result poprosím o kontrolu startovních listin a případné námitky mi 
prosím ihned pište do emailu nebo telefonujte. Od čtvrtka jsem již na místě a nebudu mít tolik času, 
tak prosím co nejdříve.Samozžejmě bude kontrola možná i před prvním kolem na místě. 

2. Dále všechny poprosím o zaslání speciálních požadavků na stravu, diety apod. A to i těch co je  již 
zaslali, abychom náhodou nepřehlédli nějaký email a nemuseli to řešit na místě. Prosím také co 
nejdříve. Týká se to lidí mající stravu v Edenu, případně v Johanově Boudě. 

3. Mapy – V příloze jsou mapy lokací objektů , aby všichni měli představu, kam a kudy chodit, kde se co 
hraje a nachází. 

4. Covid – Prosím sebou doklad o prodělané nemoci +180 dnů, doklad o prodělaném očkování a to 
klasicky druhé očkování +14 dní. Nebo PCR test ne starší než 7 dnů, případně antigenní test ne starší 
než 3 dny, ale POZOR, uznáváme pouze testy z oficiálních odběrových míst, V žádném případě samo 
testy. V případě potíží budeme mít sebou teploměr, testy, u koho se prokáže nákaza, okamžitě 
opouští akci. Všechny poprosím, abychom předešli publicitě, nemoci, tragédii, aby lidé nemuseli 
běhat na test i v Vrchlabí každý 3 den, dodržujme uzavřenou komunitu co to půjde, hygienu, nošení 
respirátorů v hotelu a objektech. Za krásný příklad považujme Tour de France, kde letos neměli 
jediného nakaženého, je to krásná ukázka toho, že když se lidé chovají ohleduplně a zodpovědně, 
jde vše. 
 

5. Doprovodné akce 
 
a. Paintball - máme objednaný prostor na 25 a 26 od 9-12h.  Sebou je třeba jen starší oblečení a 
boty. Ostatní zapůjčují.  Zde odkaz - https://www.paintballvidochov.cz/ 
b. kuželky - v místní kuželně 
c. turnaj - v bleskovém šachu a turnaj v českém šachu 
d. bobová dráha - za zvýhodněnou cenu 
e. akvapark -  ve Špindlerově mlýně 
 
Případné zájemci mi již mohou psát do mailu, případně se nahlásí během soboty a neděle. Termíny 
akcí upřesníme ve vývěsce. 
 

 

 


