
Propozice Mistrovství ČR žáků 7. - 14. 3. 2020 v     Koutech nad Desnou pro členy Loko Brno  

Organizátor výpravy: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 RAJHRAD, tel. 724 314 231, 
e-mail mhurta@volny.cz. 
Vedoucí výpravy: Jitka Vavřínková, Milan Šnorek

Hraje se v době školní výuky, rodiče zajistí omluvu svých dětí ve škole.
Hraje se osm mistrovských turnajů (chlapci do 10, 12, 14 a 16 let + totéž dívky) + open turnaj
Právo účasti mají:

a) Nominovaní účastníci do mistrovských turnajů: Šimon Volák + všechny dívky, které v této sezóně 
hrály I. ligu nebo KP družstev mládeže  a jsou řádnými (ne přidruženými) členy klubu

b) open: všichni ostatní zájemci

Ubytování: hotelového typu, tří- a dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, stravování 3x denně - začíná sobotním 
obědem a končí opět sobotním obědem.

Doprava: Odjezd v sobotu 7.3., návrat v sobotu 14.3. Přesnější informace k dopravě budou sděleny po uzávěrce 
přihlášek.

Náklady: 
Ubytování: 1960,- Kč standardní pokoj na horní budově 
Startovné: mistrovské turnaje 600,- Kč, openy 700,- Kč (ženy a dívky v openech 450,- Kč). 
Stravování: od sobotního do oběda do sobotního oběda (celý týden) činí 1960,- Kč
Všem hráčům Lokomotivy se hradí doprava na turnaj (pokud pojedou hromadně se skupinou), bezplatná 
tréninková příprava a dohled nad dětmi bez rodičovského doprovodu (p. Šnorek a pí Vavřínková). 
Nominovaným účastníkům se uhradí příspěvek na ubytování 1960 Kč a kompletní stravování.

Doprovodný turnaj: vycházky do okolí, fotbal – dle počasí. V ubytovně jsou pingpongové stoly – pálky a míčky si 
zájemci vezmou s sebou. V případě dobrých sněhových podmínek lze s sebou vzít i lyže.
Doprovodný šachový turnaj – simultánky s mistry, šachové přednášky, řešitelská soutěž, aj.

Je též možná účast rodičů anebo i dospělých a dětských šachistů (pro ně bude uspořádán doprovodný turnaj), tito 
si však musí hradit všechny náklady sami. 

Vybavení  účastníků: přezůvky,  zápisník, psací  potřeby, drobné kapesné, oblečení na spaní, sportovní  oblečení, 
plavky, ručník, toaletní potřeby, průkazka zdravotní pojišťovny nebo její xerokopie, pláštěnka, šachový registrační 
průkaz nebo jakýkoli průkaz s fotkou.. Doporučujeme též pro volné chvíle pálku a míček na stolní tenis.

Přihlášky: U organizátora výpravy spolu s platbou pobytu do 2. února 2020.  Vyplňte přiloženou excelovou 
tabulku a uveďte, zda máte zájem o stravování a ubytování. Platby (jen u hráčů openu, nominovaní hráči do 
mistrovských turnajů hradí jen startovné a to odevzdají v hotovosti  vedoucím výpravy na místě srazu při odjezdu) 
poukazujte na účet Lokomotivy Brno 2500407586/2010. Jako variabilní symbol se uvede číslo složené z data 
narození ve formátu den, měsíc, rok (např. hráč narozený 1. května 1975 uveden 01051975). Přihlášku zašlete 
emailem organizátoru výpravy M. Hurtovi do 2. 2.2020 (u pořadatele pak zajistíme hromadnou přihlášku za 
celý klub).
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