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Mistrovství Moravy a Slezska 2017 
Termín:  24. 10. – 29. 10. 2017 
 
Místo:  Kouty nad Desnou, Hotel Dlouhé stráně (www.hotelds.cz) 
 
Garant:  Stanislav Jasný, s.jasny@seznam.cz, tel. 723 239 987 
 
Doprava: osobními auty 
 
Sraz:  v úterý 24. 10. v 9.00 h v Místku u bazénu 
 
Návrat: v neděli 29. 10. v odpoledních hodinách – děti budou rozvezeny domů 
 
Tempo hry:   90 minut na partii + 30 sekund/tah pro každého hráče, celkem 9 kol 
 
Strava:  snídaně 55,- Kč, oběd 90,- Kč, večeře 75,- Kč, lze objednat jen jednotlivá jídla 

Stravu zajišťujeme od úterý 24. 10. (oběd) do neděle 29. 10. (oběd) 
 

Vklad:  600,- Kč za hráče, účastníci březnového MČR 350,- Kč, hráči z Listiny talentů KM ŠSČR 0 Kč.  
 
Přímé postupy: H10 Paseka, H12: Vantuch a Stalmach.. Tito hráči se nemusí účastnit MMaS 2017, popř. musí hrát vyšší 

kategorii, jinak o přímý postup přijdou. 

Finance:  Ubytování (dolní budova) se snídaní   1 925 Kč (5 nocí x 385,- Kč) 
  Ubytování bez snídaně     1 750 Kč (5 nocí x 350,- Kč) 
  Strava (obědy a večeře)        915 Kč (6 x 90,- Kč + 5 x 75,- Kč) 
  Vklad             600 Kč popř. 350,- Kč  

Doprava           500 Kč – vybírá se až při srazu!!! 
Organizační a trenérské zajištění                 0 Kč - hradí BŠŠ 
Ceny ubytování jsou stanoveny při pobytu 5 a více nocí, 4 a méně nocí bude stát 450 Kč/noc/lůžko. 

Přihlášky: písemně na email a.stepanova@chessfm.cz do 31. 8. 2017, do přihlášky uveďte:  

 jméno hráče a kategorii, kterou bude hrát (U10, U12, U14, U16 popř. Open turnaj) 

 zda se hráč zúčastnil v březnu 2017 MČR mládeže do 16 let 

 jména doprovodných osob, rodné číslo před lomítkem a číslo OP u osob starších 15 let 

 zda požadujete ubytování se snídaní či bez snídaně, zda objednáváte obědy a večeře 

 zda pojedete autem a kolik osob jste ochotni přibrat 
 

POZOR:   Částku si nejdříve odsouhlaste se sekretářkou a až pak ji zasílejte na účet BŠŠ: 7749562517/2010 nejpozději do 
18. 9. 2017, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a MMaS 

Poznámka:   Hráči uvedeni na listině talentů ŠSČR neplatí startovné: Stalmach Richard, Vantuch Lucian, Paseka Matyáš, 
Laurincová Kristýna, Dudová Pavlína, Buchtová Viktorie, Horková Tereza. 

 
Nezapomenout:  

 Červené tričko BŠŠ 
 Šachovou soupravu na rozbor partií, přípravy zahájení 
 Zdravotní průkaz pojištěnce 
 Sportovní oblečení, přezůvky 
 Psací potřeby (alespoň 2x) 
 Stolní hry, karty, pálky na stolní tenis……. 
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