Mistrovství ČR družstev starších žáků Chrudim 1. - 3. června 2018
Vedoucí výpravy: Mir.Hurta,Rajhrad Dobrovského 592, tel. 724 314 231, e-mail mhurta@volny.cz
V prvním červnovém víkendu se zúčastníme velkého otevřeného mistrovství družstev starších žáků.
Šachový klub Lokomotiva Brno hradí startovné družstva a dětem jízdné a ubytování. Dle předchozí
domluvy je pro Hladké rezervován čtyřlůžkový pokoj, pro Vavřínkovy (+Coufalovou) pětilůžkový pokoj,
ostatní mají tří- až čtyřlůžkové pokoje.
Ubytováni budeme v hotelu Alfa v Chrudimi, http://www.hotelalfa.cz/ubytovani-chrudim.html . Zde
budeme mít i obědy.
Hrací tempo družstva: 2x25 minut na partii s přídavkem 10 vteřin na tah, partie se nezapisují.
Doprava a pobyt
Sraz účastníků: v pátek 1. června v Brně v hale hlavního vlakového nádraží v 17.00 (odjezd vlaku
17.09). Náklady, které budeme od hráče vybírat, činí 340 Kč (strava – dospělé porce) nebo 315 Kč
(strava – dětské porce).
S sebou: psací potřeby, průkaz zdravotní pojišťovny, šachový registrační průkaz nebo jakýkoli průkaz
s fotkou, svačinu, peníze, oblečení na spaní, přezůvky, toaletní potřeby
Stravování: kromě zajištěného stravování je po celou dobu turnaje navíc otevřen bufet (párek, čaj
káva, limonády, cukrovinky).
Návrat do Brna v neděli 3. června vlakem v 17.42 hod.
Účast nominovaných hráčů je po přihlášce nutná, případnou neúčast nutno omluvit předem u
vedoucího výpravy kvůli zajištění náhradníka!
Sestavy družstev:
A
1. Kureš M. 1879
2. Volák Š. 1699
3. Khadash S.1641
4. Dvořáček J.1644
5. Faja V.
1754
6. Vavřínková A.1458

B

1. Hladký T. 1659
2. Ulčák M. 1551
3. Vojtek P. 1493
4. Štoudek M.1324
5. Flek A.
1000
6. Coufalová L. 1122

Dvojice

Hladký M.
Hladká L.

1242
1099

Po obdržení těchto pokynů prosím potvrďte do 10. 5. 19:00 vedoucímu výpravy M. Hurtovi (tel.
724 314 231, mail mhurta@volny.cz objednávku stravy (zda chcete celou, či poloviční)
Objednávky ubytování a stravy zařídíme hromadně za celou výpravu Lokomotiva Brno,
příspěvky účastníků na akci budeme vybírat až přímo na turnaji.

