
 Vás srdečně zve na 1. Yacht Chess 
 ŠACHY  MOŘE  A ZÁŽITEK 

 Termín:  02.07.2022 - 09.07.2022 
 Pořadatel:  Veny Yacht 
 Místo konání:  Chorvatsko 
 Ředitel turnaje:  Helena Veny 

 Odkaz turnaj:  https://www.chess.cz/vypis-vsech-udalosti/  https://www.venyyacht.com/turnaje/ 

 Účastníci:  Pořadatelé  zvou  k  účasti  všechny  zájemce  o  šachovou  hru  všech  věkových 
 kategorií  a  šachových  dovedností.  Děti  nebo  skupinka  dětí  do  patnácti  let  s  doprovodem 
 dospělého. MAXIMÁLNĚ 32 OSOB 

 Systém:  Švýcarský  systém  na  9  kol,  tempo  2  x  15  minut  s  přídavkem  3  vteřiny  na  tah.  Hraje 
 podle pravidel Fide. 

 Cenový fond:  Poháry, medaile, diplomy 

 Startovné:  Je uvedeno v celkové ceně 

 PŘEDNÁŠKY:  Dle výkonnosti přihlášených budou zajištěny na jachtě přednášky trenérem 

 Organizovaný závod plachetnic. Rybaření. Paddle. Základní výuka jachtingu. 
 A hlavně… Šachy 

 Přihlášky:  Závazné přihlášky zasílejte  nejpozději  do 15.05.2022  na  helaveny@gmail.com 
 777  148  782,  www.venyyacht.com  Do  rezervace  napište,  zda  máte  zájem  o  hromadnou 
 organizovanou  dopravu  Jadran  Expes.  Cena  dopravy  je  2  500,00  kč  zpáteční.  Lze  vyzvednout 
 cestující při cestě do Chorvatska, nemusíte tedy nutně nastupovat v Praze. 

 Doprava  do  Chorvatska:  Po  domluvě  lze  zajistit  dopravu  společností  Jadran  Expres,  kdy  řidič 
 autobusu  je  ochoten  zastavit  přímo  v  jachtařském  klubu  a  tak  zajistit  komfortní  překládku 
 zavazadel. 



 Ubytování:  Ubytování  je  jachtě.  Jedná  se  o  tří  kajutové  plachetnice  nebo  čtyř  kajutové 
 plachetnice,  kdy  v  každé  kajutě  (ložnici)  se  pohodlně  vyspí  dvě  dospělé  osoby.  V  každé  kajutě 
 (ložnici)  je  soukromý  úložný  prostor  (menší  skříň)  -  nelze  cestovat  s  kufrem  zvaný  loďák, 
 úložný  prostor  omezený  je.  Jedna  plachetnice  pojme  6  až  8  osob  +  kapitán.  Ručníky,  ložní 
 prádlo a konečný úklid je v ceně. 

 Strava:  Na  jachtě  je  plně  vybavený  kuchyňský  kout  na  vaření  i  pro  náročné  kuchaře  a  jedlíky 
 včetně  pánví  a  hrnců.  Lednice,  čtyřplotýnkový  plynový  sporák  a  trouba  je  samozřejmostí.  Lze 
 se  domluvit  na  společném  vaření  na  plachetnici  typu  stravy  těstoviny,  kuskus,  saláty,  sýry, 
 pečené  dobroty  v  troubě  nebo  jiné  individuální  nápady.  Speciální  uchycení  trouby  a  sporáku 
 zajistí, že při plavbě nic nespadne. 

 Hygien  a  :  Na  plachetnici  teče  teplá  a  studená  pitná  voda.  Na  plachetnici  je  jedna  až  tři 
 koupelny  s  toaletou  a  sprchou.  Na  zádi  lodi  je  sprška  se  sladkou  vodou  pro  očištění  od  soli. 
 Každý  jachtařský  klub  má  své  koupelové  zázemí,  které  je  velmi  čisté  a  spíše  připomíná 
 koupelové  zázemí  v  luxusním  spa  resortu,  kam  mají  pouze  přístup  lidé  z  klubu,  tedy  my. 
 Chorvatsko  se  svou  připraveností  a  vybaveností  pro  jachtaře  řadí  dle  mého  názory  mezi 
 špičky ve středozemí. 

 Zdroje:  na  plachetnici  teče  pitná  studená  i  teplá  voda.  Je  zajištěn  přívod  elektřiny  (zásuvky). 
 Každý  večer  se  pak  musí  loď  připojit  k  elektrickému  dobití  a  případně  doplnit  zásoby  pitné 
 vody. Toto vše je již v ceně zahrnuto, taktéž kotvení v domovském přístavu. 

 Cena:  1790,00  Kč/osoba/noc  v  ceně  není  započítaný  chorvatský  turistický  poplatek,  ten  si 
 hradí každý sám na místě. 

 Platební podmínky:  60% ceny uhrazeno do 15.05.2022 
 zbytek 40% do 10.06.2022 

 Fotografie interiéru plachetnic a další fotografie naleznete na  www.venyyacht.com 
 Místo  domovského  přístavu,  bude  oznámeno  do  15.05.2022  v  závislosti  na  obsazenosti  tak, 
 aby  všechny  yachty  kotvily  v  pouze  v  jednom  yacht  klubu.  Předběžně  však  počítáme  s 
 přístavem  Pirovac  a jeho blízké okolí. 

 PODĚKOVÁNÍ:  Velice děkujeme za pomoc s přípravou Růžence Přibylové, bez ní bychom to nezvládli. 


