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Sportovně technická komise, Šachový svaz ČR  
david.pelikan@seznam.cz, stk@chess.cz  
 
Přihláška do konkurzu na pořadatele Závěrečné trojkolo Extraligy ročníku 2021/2022  
 
Zasíláme Vám přihlášku do konkurzu na pořadatele Závěrečné trojkolo Extraligy ročníku 2021/2022. 
Podmínky uvádíme v příloze níže. Hlavními devizami této nabídky jsou: 
 

- prověřený pořadatelský tým Beskydské šachové školy 
- reprezentační prostory Národního domu 
- zkušenosti Beskydské šachové školy s akcemi podobného rozsahu (Chess Ladies and Masters 

2016, TŠN, Talent CUP, MČR U8 2017 a 2019, MČR žen 2020, MČR žen 2021) 
 
Žádám o potvrzení přijetí přihlášky do konkurzu.  
 
 
S pozdravem a na další spolupráci se těší  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Záruba, 
ředitel Beskydské šachové školy z. s. 

 
 
 
 
Frýdek-Místek, 24. 9. 2021  
 

mailto:sekretariat@chessfm.cz
http://www.chessfm.cz/
mailto:david.pelikan@seznam.cz
mailto:stk@chess.cz


Beskydská šachová škola z. s. 
 IČ: 495 62 517, Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek 
 bankovní spojení: FIO banka, č. účtu: 7749562517/2010 
 sekretariat@chessfm.cz, www.chessfm.cz 
___________________________________________________________________________________________ 

  

Přihláška s podmínkami pořadatelství 
 

Pořadatel:    Beskydská šachová škola z. s.  

 

Místo:     Národní dům, hlavní sál 

 

Hlavní organizátor:  Ing. Petr Záruba, telefon 739 642 815, email: zaruba@chessfm.cz   

 

Hlavní rozhodčí:  IA Petr Záruba 

 

Ubytování: V okolí Národního domu se nachází mnoho penzionů a hotelů, které 

nabízejí různé kvality a ceny ubytování. Kapacita je dostatečná. V době 

Turnajů šachových nadějí ubytováváme až 300 účastníků a doprovodů. 

 

Organizační zajištění: Turnaj se bude konat v hlavním sále Národního domu (Rozměry: 17,8 
m × 12,1 m = 215,4 m²). Hráči budou mít dostatečný prostor pro hru i 
pohyb v sále. Hrát se bude na standardních stolech. Sál bude ozvučen. 
V přilehlém sále bude prostor pro analýzy, projekci partií, oddech a 
občerstvení.  

 Zajistíme online přenos všech šachovnic a stream z hrací místnosti. 
Zároveň partie budou přenášeny na dvě plátna do vedlejšího sálu. 

 
Dotace ŠSČR: Pronájem sálu 52 000 Kč, služby rozhodčích a zajištění online přenosu 

32 500 Kč (odměna, ubytování, cestovné, stravné), poháry a medaile 
10 000 Kč, občerstvení a propagace 5 000 Kč. Celkem 99 500 Kč.  

 
Zkušenosti pořadatelství: Beskydská šachová škola každoročně pořádá Talent CUP, počet hráčů 

pravidelně převyšuje 150. 
Vždy o velikonočních prázdninách pořádá festival Turnajů šachových 
nadějí – cca 300 hráčů. Pravidelná účast z více než 10 federací. 
Pravidelně pořádá Krajské přebory jednotlivců v rapid šachu – cca 120 
hráčů, O krále a královnu – turnaj pro děti navštěvující školku – cca 100 
hráčů, okresní přebory škol, krajské přebory škol, krajské přebory 
mladších žáků, FIDE Open v rapid a bleskovém tempu. 

 
 
Za pořadatelský tým Beskydské šachové školy 
 
 
 
     Ing. Petr Záruba, 
     ředitel Beskydské šachové školy z. s. 
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Příloha: Foto hracího sálu z jiných akcí 
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