
Přihláška do konkurzu na pořadatelství polofinále MČR D18 a D20 + polofinále MČR H18 na H20 
 
Pořadatel:    Šachová škola pat a mat, IČ: 26558319 
 
Termín konání:   12. - 19.11.2022  
     1.kolo od 16:30hod.  

      
Místo konání:    Hotel Esprit, Špindlerův Mlýn 

(prověřený hotel, místo konání posledních ročníků 
juniorských mistrovství) 

      
Ředitel turnaje:   Jan Štich 
 
Navržený trenér:   Stanislav Jasný 
 
Navržení rozhodčí:   Michal Babička – ústřední rozhodčí  (hlavní rozhodčí) 
     Roman Burda – rozhodčí II.tř  (pomocný rozhodčí)   
      
Online přenosy:   min. 20 šachovnic  
      
Benefity pro účastníky: 

− všechny pokoje vlastní soc. zařízení 
− pitný režim během hry 
− stravování formou bufetu  
− po dobu konání mistrovství bude hotel + restaurace zcela uzavřen pro veřejnost 
− nižší ceny nealko nápojů než běžná hotelová nabídka  
− zajištění dopravy z nejbližší vlakové stanice (Dolní Branná) a z autobusového nádraží  

 Špindlerův Mlýn, požadavek nutno sdělit v přihlášce  
- přístup účastníkům do společných prostor 8 - 24hod. kvůli Wi-Fi signálu, ubytovací část 

není pokryta signálem   
 
Kapacita hotelu: 

− 150 lůžek, z toho 80 lůžek vícelůžkové pokoje, 70 lůžek dvojlůžkové  
− 60 šachovnic  

 
Doprovodné akce: 

− bleskový turnaj 
− turnaj ve stolním tenise 
− posilovna (zdarma v hotelu), sauna v hotelu za poplatek 
− návštěva aquaparku, vyjednání skupinových slev  

 
Propagace:  

− WEB města Špindlerův Mlýn 
− Regionální tisk 
− WEB ŠSČR 

 
Vklad:  

- V plné výši stanovené podmínky konkurzu 
 

 
 



Cenový fond: 
− finanční cenový fond v povinné výši 10.000Kč  
− dále věcné ceny do 10.místa v každém turnaji 
− upomínkové předměty pro všechny účastníky 
− trofeje (poháry) pro vítěze kategorií 

 
Kalkulace pobytových nákladů: 

− 4.900Kč/osoba/7 nocí, 3-4 lůžkové pokoje  (700Kč/noc) 
− 5.460Kč/osoba/7 nocí, 2 – lůžkové pokoje   (780Kč/noc) 
− 6.300Kč/osoba/7 nocí, 1 – lůžkový pokoj     (900Kč/noc) 
− kratší pobyty s příplatkem 20% k základní ceně osoba/noc 
− pobyt bez penze …............ sleva 240Kč/noc 
− jednotlivá jídla …............... 180Kč porce   

 
Cena zahrnuje ubytování s plnou penzí. Stravování formou omezeného bufetu, výběr ze 3 jídel. 
Možnost dietních jídel na požádání.  
 
Požadovaná dotace od ŠSČR:  
- 20.000Kč (Dvacet tisíc korun českých) 
 
Ve Mšeně, 30.4.2022    
 
      Roman Burda – předseda Šachové školy pat a mat 
      tel. 608 965 932, email: roman.burda@centrum.cz    


