Finálový turnaj KP mládeže PDŠS v šachu 2017/2018
kategorie HD10, 12, 14 a 16 + LOK ČR turnaj
Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Bohumila
Bernáška a byla finančně podpořena Pardubickým krajem
Pořadatel:

TJ Štefanydes Polička

Kontakt:

Mgr. David Schaffer, Hrubínova 560, 572 01 Polička
e-mail: DSchaffer@seznam.cz, mobil: 731 012 518

Termín:

19. - 20. května 2018

Místo:

Sokolovna v Poličce, Tyršova 60, 572 01 Polička

Právo účasti:

8 hráčů v každé kategorii dle konečných výsledků kvalifikačních turnajů KP
mládeže PDŠS do 16 let, v LOK ČR turnaji je účast neomezena

Systém:

každý s každým (los proběhne 5. 5. v Poličce)

Tempo:

2 x 40 min. + 30s/tah

Pořadí:

1. body, 2. S-B, 3. vzáj. partie, 4. lepší výsledek proti 1., 2. atd., 5. los

Hlavní rozhodčí:

Mgr. David Schaffer, rozhodčí 1. třídy

Startovné:

100,- Kč/hráč, listina reprezentantů - zdarma nebo 50 % sleva

Ceny:

věcné

Harmonogram:
sobota

08.00 - 08.50
09.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

prezentace a zahájení
1. kolo
oběd
2. kolo
3. kolo
4. kolo

neděle

08.30 - 10.30
10.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.30
16.00

5. kolo
6. kolo
oběd
7. kolo
vyhlášení výsledků

Ubytování:
Hotel Opus (300 m od HM) nově zrekonstruované pokoje, cena 330,Kč/noc/lůžko)
Domov mládeže SOU Polička (300 m od hrací místnosti)
3l pokoje s wifi, WC + koupelna na pokoji, cena 260,- Kč/os./noc)
Stravování:

Restaurace Parkány, jídelníček viz níže, obědy 100,- Kč

Hrací materiál:

zajistí pořadatel

Objednávky:

prosím o zaslání návratky (viz níže) nejpozději do středy 16.5.2018

Objednávka pro Finále KP mládeže PDŠS 2017/18 v Poličce
V termínu: 19. - 20. května 2018
Ubytování:
ze so na ne požadujeme pro ____ osob v Hotelu Opus, v ceně 330,- Kč za osobu/den.
ze so na ne požadujeme pro ____ osob v Domově mládeže SOU Polička, v ceně 260,- Kč za
osobu/den.
Stravování:
v so požadujeme oběd (kuřecí plátek a hranolky) pro ____ osob v ceně 100,- Kč za osobu.
v so požadujeme oběd (rajská, knedlíky) pro ____ osob v ceně 100,- Kč za osobu.
v ne požadujeme oběd (rizoto) pro ____ osob v ceně 100,- Kč za osobu.
v ne požadujeme oběd (knedlo, vepřo,zelo, knedlíky) pro ____ osob v ceně 100,- Kč za
osobu.
V ceně je i polévka: so – hovězí, neděle bramborová
Objednávky prosím o zaslání návratky (viz níže) nejpozději do středy 16. 5. 2018! Po
potvrzení objednávky je nutné provést platbu na bankovní účet TJ Štefanydes Polička:
230199457/0300. Upozorňujeme, že ubytovatelé berou objednávky jako závazné a za
neobsazené lůžko peníze nevrací.

