Věc: Přihláška do konkurzu
Akce: Mistrovství Čech kategorie HD10 + Mistrovství Čech dětí do 8 let
Pořadatelé:

1. Novoborský šachový klub, o.s.
ve spolupráci s Českolipskou šachovou akademií

Místo:

rekreační středisko Poslův Mlýn http://www.posluvmlyn.cz/home

Termín:

13. 11. - 17. 11. 2015

Ředitel turnaje:

Michal Mach

Hlavní pořadatelé: Mgr. Jana Jínová, Jiří Jína
Hlavní rozhodčí:

dle delegace KR ŠSČR (návrh: Ing. Jan Malec, další budou upřesněni).

Ubytování:

čtyř až šestilůžkové pokoje - 230 Kč/osobu a noc, sociální zařízení vždy
pro dva pokoje společné. Na plnou obsazenost pokojů recepce netrvá.
Další možnosti viz http://www.posluvmlyn.cz/cenik např. 2lůžkový pokoj,
samostatné sociální zařízení + TV- 300 Kč /osobu a noc.
Možnost svozu z vlakové stanice Doksy.

Stravování:

jídelna vedle hracích místností, plná penze 160 Kč, děti 140 Kč
snídaně 40 Kč, oběd: 65 Kč, večeře 55 Kč (do 9 let 30 Kč, 60 Kč, 50 Kč)
(možnost objednat jednotlivě). K dispozici i bezlepková strava.
Jídelníček bude zveřejněn na webových stránkách. V ceně jídla je pitný
režim (čaj, šťáva) a pro děti i svačiny.
Jídlo jednotné, případně lze objednat minutky z jídelního lístku.

Ceny:

vítěz každé kategorie získá pohár, první tři v pořadí získají medaile
a diplomy, v každé kategorii věcné ceny pro prvních deset hráčů,
cenový fond min. 10 000 Kč, každý účastník obdrží pamětní list.

Zveřejňování výsledků:

v blízkosti hracích místností budou vyvěšovány startovní listiny,
nasazení kol, výsledky a průběžné pořadí po každém kole.
on-line: www.nss.cz

Doprovodný program a další vyžití:
- doprovodný turnaj pro trenéry, vedoucí, rodiče a příchozí, vklad 150 Kč, věcné ceny
- simultánka s některým z velmistrů 1. Novoborského šachového klubu
- možnost exkurze do sklárny Ajeto
- několik hřišť na kopanou, volejbal, basketbal, venkovní i vnitřní stolní tenis, vzduchová
trampolína, klubovny, herny, tělocvična…
- možnost výletů - Doksy - Máchovo jezero, muzeum Karla Hynka Máchy, naučná stezka
Čtyřlístku, Česká Lípa - hrad Lipý, vlastivědné muzeum, aquapark, Vodní svět…

Vklad:

400 Kč, hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma.

Dotace ŠSČR:

7 000 Kč - bude využita na náklady pořadatele (odměny rozhodčím, ceny
a zajištění hracího materiálu).

Požadavky ŠSČR:

všechny body požadované v konkurzních podmínkách se zavazujeme
splnit

Výhody uspořádání akce v areálu Poslův Mlýn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

velká ubytovací kapacita (802 lůžek, z toho 672 v budovách)
krásné prostředí Máchova kraje
velmi dobré podmínky pro děti (zde bývají školy v přírodě, letní tábory …)
dostatek prostoru na hru – několik různě velkých místností
on-line přenos – možno až 8 šachovnic
ubytování, stravování i zápasy v bezpečí jednoho areálu
cenová dostupnost
velmi dobré recenze v knize hostů - další informace: http://www.posluvmlyn.cz

V České Lípě 30. 5. 2015
Michal Mach, Mgr. Jana Jínová, Jiří Jína

