
Šachové soustředění Olomouc 15. - 17. dubna 2022 
(velikonoční prázdniny pátek – neděle) 
Vedoucí akce: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad, tel. 724 314 231, e-mail mhurta@volny.cz 

 

     O velikonočních   prázdninách   pořádáme šachové soustředění v Olomouci. V rámci tohoto soustředění se zúčastníme 

šachového turnaje v hodinovkách se zápočtem na ELO (tempo 2x60 minut na partii). Dalším programem budou drobné 

sportovní hry, turistika, a poznávání Olomouce 

     Právo účasti: děti a mládež nar. 2004 a mladší 

     Startovné do turnaje: 400,- Kč 

     Náklady na trenéra: 600,- Kč 

     Náklady na dopravu: 600,- Kč 

     Celkové náklady (včetně dopravy a startovného) 1700 Kč. 

     Přihláška po termínu: +200 Kč   

Cena pro členy Lokomotivy Brno a Brněnské šachové školy: 1.100 Kč, částka se odevzdá až na místě srazu při odjezdu. 

Vybavení  účastníků: psací  potřeby, drobné kapesné (kdo bude chtít oběd, ať počítá s částkou cca 130 Kč na den), průkazka 

zdravotní pojišťovny nebo její xerokopie, šachový registrační průkaz nebo jakýkoli jiný průkaz s fotkou. 

Přihlášky:  Miroslavu Hurtovi do 10. dubna  2022 18:00 hod. Po termínu je účast na akci též možná, ale s příplatkem 200 Kč. 

     Na turnaj budeme každý den dojíždět. Sraz bude vždy v Brně na parkovišti u Tesca za hlavním vlakovým nádražím 

(směrem k tramvajové trati – před bývalým DDM Junior), návrat každý den tamtéž.  

      Pátek 15. dubna odjezd v 9:30, návrat mezi 19. – 20. hod. 

      Sobota 16. dubna odjezd v 7:45, návrat mezi 18. – 19. hod. 

      Neděle 17. dubna odjezd v 7:45, návrat mezi 18. – 19. hod. 

     Účast na vícedenních turnajích je  pro děti vždy  přínosná, získají řadu šachových poznatků a zkušeností. 

Na akci je možná i účast rodičů s dětmi, pro tyto případy je možno zajistit i ubytování hotelového typu od ceny 400 Kč za 

osobu a noc, případně je možné do Olomouc dojíždět a spát doma. 

Podrobné propozice turnaje najdete rovněž na webu http://www.lokobrno.cz/  

 

http://www.lokobrno.cz/

