
 

STK ŠSČR           V Orlové 18.10.2010 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Československé extraligy žen 2011 

SK Slavia Orlová se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Československé extraligy žen 2011. 

Navrhujeme níže uvedené podmínky: 

1. Termín: Od 15. do 19. června 2011 

2. Místo konání: Hotel Petr Bezruč – Malenovice (v horském prostředí Beskyd) 

3. Pořadatel: SK Slavia Orlová, Na Stuchlíkovci 340, 73514 Orlová, www.sachyorlova.cz 

4. Ředitel turnaje: Jiří Novák, Družstevní 681, 73541 Petřvald 

tel.: 608 83 00 41, e-mail: jino61@quick.cz 

5. Hlavní rozhodčí : IA Jaroslav Kořínek 

6. Dotace ŠSČR : minimálně 7 000Kč, podle uzavřené dohody se sponzorem a ŠSČR , budeme 

respektovat dohodu a závazky vzniklé z této sponzorské smlouvy. 

7. Rozpis soutěže: dle konkurzních podmínek 

8.Časový rozvrh: 

15.6.2011 Středa Ubytování, prezence 15:00 – 21:00 

  Losování 1. kola 21:00 

16.6.2011 Čtvrtek Slavnostní zahájení   9:00 

  1. kolo   9:30 

  2. kolo 16:00 

17.6.2011 Pátek 3. kolo   9:00 

  4. kolo 16:00 

18.6.2011 Sobota 5. kolo   9:00 

  6. kolo 16:00 

19.6.2011 Neděle 7. kolo   9:00 

  Slavnostní zakončení 14:00 

 

9. On-line přenos:   SK Slavia Orlová vlastní licenci na 20 digitálních šachovnic, zbylé šachovnice 

zajistíme i s licencí. Všechny partie se budou hrát na digitálních šachovnicích, přenos bude 

zajišťovat Bc. Jiří Kopta. 

10. Vklady:  1 000Kč za družstvo 

http://www.sachyorlova.cz/
mailto:jino61@quick.cz


11. Ceny: Finanční ceny garantované v celkové výši 20 400 Kč. V případě sponzorů možnost ještě 

navýšení. Finanční ceny platí pro absolutní pořadí. 

                                         1.místo   9.000 Kč 

                                         2.místo   6.000 Kč 

                                         3.místo   3.000 Kč 

                                         4.místo   1.500 Kč 

                                         5.místo      900 Kč 

12. Vyhlášení výsledků: 

První tři družstva v celkovém pořadí získávají poháry, medaile a diplomy, vítězné družstvo 

získává titul "Mistr Československé Extraligy družstev žen”. První tři česká družstva získávají 

poháry, medaile a diplomy, nejlepší české družstvo získává titul "Mistr České republiky družstev 

žen". První tři slovenská družstva získávají poháry, medaile a diplomy, nejlepší slovenské družstvo 

získává titul "Mistr Slovenské republiky družstev žen". Všechny družstva obdrží propagační 

materiály a drobné cennosti. 

13. Propagace turnaje: Na webových stránkách pořadatele, ŠSČR, podle možností v televizi 

v pořadu Šach. 

14. Ubytování, stravování: 

a) ubytování je ve dvou a třílůžkových pokojích – viz prezence Hotel Petr Bezruč   

b) strava – plná penze ( snídaně, oběd a večeře) 

c) sportovní možnosti a relax – viz prezentace Hotel Petr Bezruč   

15. Cena: Cena noclehů a plné penze je společná, a to dohodou tzv. balíčkem služeb. Proto nelze 

rozdělit stravu a noclehy zvlášť. Celková cena noclehu a plné stravy je 600Kč/osobu /den. 

 

16. Hrací místnost: Kongresový sál pro 200 hráčů, banketka vedle hracího sálu bude sloužit na 

rozbory partií.  



17. Doplňující informace o místě turnaje 

Hotel Petr Bezruč   

  

Malenovice 327, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 

 

Tříhvězdičkový Hotel Petr Bezruč se nachází v klidné části horského údolí Beskyd u Frýdlantu nad 

Ostravicí. Horský Hotel Petr Bezruč je hojně vyhledávaným hotelem jak pro svoje kvalitní služby v 

oblastech ubytovacích, stravovacích i relaxačních, tak i pro svoji atraktivní polohu v srdci 

Moravskoslezských Beskyd. Hotel Petr Bezruč disponuje komplexním zázemím pro pořádání 

konferencí, firemních i rodinných akcí. 

 

zařízení pokojů: 

Každý pokoj je vybaven sociálním zařízením (sprchový kout, umyvadlo, zvlášť toaleta), terasou 

nebo lodžií, telefonem a rádiem. Apartmány se skládají z 2 průchozích pokojů (ložnice, obývací 

pokoj) a jsou navíc vybaveny barevnou televizí a ledničkou. Hotel nabízí možnost zapůjčení TV.  

 WC na pokoji 

 internet 

 balkon 

 telefon 

sportovní možnosti: 

K dispozici je krytý bazén a venkovní bazének, sauna, masáže a fitness. Nechybí ani příležitost 

zahrát si kulečník, biliár, stolní tenis. Přes letní sezónu možnost zapůjčení horských kol, v zimním 

období pak možnost zapůjčení lyžařské výbavy. V areálu hotelu se nachází volejbalový a tenisový 

kurt, venkovní ohniště. 

služby pro motoristy: 

U hotelu se nachází vlastní parkoviště s kapacitou 80 míst s kamerovým systémem. 

 hlídané parkoviště 

kongresové a školící služby: 

Možnost pronájmu sálu a salónků k pořádání rodinných oslav, společenských akcí se zajištěním živé 

hudby. Ostatní požadavky na technické vybavení (bezdrátové mikrofony, videokamery, projekční 

plátna, kompletní ozvučení s obsluhou, venkovní ozvučení atd.) hotel je schopen zajistit u smluvních 

partnerů.  

 

Jiří Novák  - předseda šachového oddílu SK Slavia Orlová 

 


