
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 25. - 30.10.2022 Kouty n./Des. 

O podzimních prázdninách se zúčastníme  nejvýznamnějšího žákovského turnaje v našem regionu. Děti 
budou hrát o postupy na mistrovství republiky, sehrané partie se budou rozebírat, čtyři a půl dne bude 
věnováno hlavně šachu. 

Program:  většinu dne  zaberou šachové  partie, ve  volných chvílích procházky  po  městě,  drobné  
sportovní  hry  (podle  počasí) a návštěva krytého bazénu. 

Právo účasti: děti nar. 2007 a mladší. Mistrovství se bude hrát rozdělené do následujících kategorií:  
  Děti do 16 let (2007, 2008) 
  Děti do 14 let (2009, 2010) 
  Děti do 12 let (2011, 2012) 
  Děti do 10 let (2013 a mladší) 
Ubytování: čtyřlůžkové pokoje v pronajaté chatě v blízkosti hrací místnosti, cena 2000,- Kč za pobyt. 
Stravování: 3x denně, začíná úterním obědem a končí nedělním obědem, cena 1675,- Kč za pobyt.  
Startovné 700,- Kč, jízdné 300,- Kč, příspěvek na náklady na trenéra 1000,- Kč.  
Celkové náklady pobytového balíčku tedy činí 5675,- Kč.  
 

Poplatek za účast: ŠK Lokomotiva Brno považuje tento turnaj pro své členy z řad mládeže za velmi 
důležitý.  Pro podporu jejich účasti uhradí svým nominovaným členům většinu nákladů. Nominovaný 
člen je takový člen, který odehrál v době od 1. 1. 2022 do 20. 9. 2022 alespoň jeden turnaj v praktickém 
šachu (tedy ne on line) se zápočtem na ELO. Podpora je následující: 

- Nominovaný člen, který odehrál aspoň jeden vícedenní turnaj ve vážných partiích, platí 500,- Kč 
(zbytek hradí Lokomotiva Brno) 

- Zčásti nominovaný člen, který sice vážnou partii neodehrál, ale v uvedeném období odehrál 
nejméně tři turnaje v rapid šachu, platí 4000,- Kč (zbytek hradí Lokomotiva Brno). 

Nenominovaný účastník (ostatní členové Lokomotivy Brno s řádně uhrazenými příspěvky k 20. 9. 2022) 
hradí 5.000 Kč (ubytování, strava, doprava, startovné) 
 
Z těchto částky jsou ještě následující slevy: 

- 250,- Kč slevu získají ti, co si na Veletržním turnaji vybojují titul krajského přeborníka ve své 
věkové kategorii 

Podmínkou účasti je:  

– být členem Lokomotivy Brno a mít řádně zaplacené klubové příspěvky na rok 2022 

– na mistrovství dodržovat denní režim a pokyny trenérů a vedoucích,  

– pravidelně chodit na rozbory a svědomitě se připravovat na partie, 

– platbu a přihlášku na Mistrovství realizovat přes Lokomotivu Brno. 
 

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 jiný průkaz s fotkou. 

Doprovodný program: Dle možností návštěva krytého bazénu, procházka po městě. Vstupy do bazénu či 
do památek si hradí každý sám. 

Odjezd: v úterý 25. října dopoledne (kolem 10:00), návrat v neděli 30. října mezi 16. - 18. hod. Přesná doba 
odjezdu a místo bude určena později po uzávěrce přihlášek. 
 
Je možná i účast rodičů za předpokladu plné úhrady pobytových nákladů. 
Vedoucí výpravy: Jitka Vavřínková, vavrinkova@vavrinek.eu, 733 539 246 
Trenéři: Jan M. Dvořáček, Anna Vavřínková 
 
Přihlášky: vedoucímu výpravy mailem do 15. září 2022. Za přihlášku se považuje vyplnění excelové 
přihlášky uveřejněné na webových stránkách Lokomotivy Brno (stačí zde vyplnit příjmení, jméno, 
datum narození a adresu bydliště – ostatní doplníme sami) a její odeslání na mail vedoucího výpravy. 
Přihláška je platná až po potvrzení jejího doručení. 
Po potvrzení přihlášky je nutno na účet ŠK Lokomotiva Brno 2500407586/2010 obratem (ale nejpozději do  
30. září) uhradit poplatek za účast. Peníze uhraďte vždy až po potvrzení přihlášky, kde mailem potvrdíme i 
výši sumy, kterou je nutno uhradit. 

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

Tyto propozice i přihlášku můžete stáhnout na webových stránkách Lokomotivy Brno www.lokobrno.cz. 
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