
Šachové soustředění Olomouc 10. – 12. dubna 2020 
(velikonoční prázdniny pátek – neděle) 
Vedoucí akce: Miroslav Hurta, tel. 724 314 231, e-mail mhurta@volny.cz  

 

     O velikonočních   prázdninách   pořádáme šachové soustředění v Olomouci. V rámci tohoto soustředění se zúčastníme 

šachového turnaje v hodinovkách se zápočtem na ELO (tempo 2x60 minut na partii). Dalším programem budou drobné 

sportovní hry, turistika, koupání v aquaparku, poznávání Olomouce 

     Právo účasti: děti a mládež nar. 2000 a mladší 

     Ubytování: cena 600,- Kč (za dvě noci) 

     Stravování: třikrát denně, začíná pátečním obědem a končí nedělním obědem, cena 500 Kč 

     Startovné do turnaje: 350,- Kč 

     Doprava a vstupné do bazénu: 250,- Kč 

     Náklady na trenéra: 600,- Kč 

     Celkové náklady (včetně dopravy a startovného) 2300 Kč. 

     Přihláška po termínu: +200 Kč   

Cena pro členy Lokomotivy Brno a Brněnské šachové školy: 1.800 Kč, z této částky je nutno 800,- Kč uhradit ve formě 

nevratné zálohy současně s přihláškou. 

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. 

     Přihlášky:  vedoucímu  kroužku   nebo  vedoucímu  výpravy  do 20. března  2020 spolu s nevratnou zálohou 800,-Kč.  

Zbývající částka se doplatí na místě srazu při odjezdu. Po 6. dubnu je účast na akci též možná, ale s příplatkem + 200 Kč. 

     Odjezd: v pátek 10. dubna ráno mezi 8.30 – 9.30 hod. Návrat v neděli 12. dubna mezi 17.30 - 18.30 hod. Přesné pokyny 

k dopravě budou upřesněny po uzávěrce přihlášek podle počtu účastníků a uveřejněny na klubovém webu 

http://www.lokobrno.cz/  

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

Na akci je možná i účast rodičů s dětmi, pro tyto případy je možno zajistit i ubytování hotelového typu od ceny 400 Kč za 

osobu a noc, případně je možné do Olomouc dojíždět a spát doma. 
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