Jiří Siebenbűrger
vedoucí Extraligy mládeže
ŠSČR
---------------------------------Věc:

Nabídka na uspořádání Finále Extraligy družstev mládeže 2021/2022 – skupina A i B

Beskydská šachová škola, z.s. a Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s. navrhují níže
uvedené podmínky pro uspořádání Finále A i B Extraligy družstev mládeže 2021/2022. Dále
nabízíme zkušenosti s pořádáním řady ročníků Mistrovství ČR mládeže a Finále Extraligy
družstev mládeže.
1. Termín:
Dle rozpisu Extraligy mládeže (22. až 24. dubna 2022)
2. Místo konání:
Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá n.Sáz.
www.pesinky.cz
3. Pořadatel:
Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s.
4. Systém hry:
Dle platného rozpisu.
5. Hrací místnosti:
Hrát se bude v tanečním sále, v klubovně ŠK a v učebně ŠK ve Sportovním centru
Pěšinky.
Hrací sál, ve kterém proběhne slavnostní zahájení i zakončení, bude ozvučený.
6. Ubytování:
Penzion 104: Sociální zařízení na pokoji. Cena: 450 až 750 Kč/noc. 12 lůžek.
https://relaxprovas104.cz/
Penzion Maria: Sociální zařízení na pokoji. Cena: 450 až 700 Kč/noc. 30 lůžek.
https://www.penzionmaria.cz/
Hotel Barbora: Sociální zařízení na pokoji. Cena: 400 až 600 Kč/noc. 16 lůžek.
https://hotelbarbora.eu/
Penzion Kadlečák: Sociální zařízení na pokoji. Cena: 350 až 600 Kč/noc. 30 lůžek.
http://www.kadlecak.cz/
Domov mládeže ČZA: Soc. zaří. společné. Cena: 260 až 350 Kč/osoba/noc. 50 lůžek.
https://www.cza-hu.cz/
Další penziony v okolí Světlé nad Sázavou.
7. Stravování:
Obědy a večeře budou zajištěny v bufetu U Havlů, náměstí Trčků z Lípy 1196, Světlá
nad Sázavou. Cena obědů: 125 Kč. Cena večeří: 125 Kč.
8. Zajištění:
Pořadatel zajistí kompletní pořadatelský servis, obdobně jako v předchozích letech.
Pořadatel zajistí a uhradí účast vedoucího soutěže.
Pořadatel zajistí a uhradí minimálně dva rozhodčí s kvalifikací IA či FA.
Pořadatelé zajistí veškerý šachový materiál (digitální hodiny, šachy a šachovnice).

Pořadatelé zajistí partiáře pro všechna utkání.
Pořadatelé zajistí on-line přenos všech zápasů finále A a ev. on-line přenos všech
zápasů finále B.
Pořadatelé zajistí aktualizaci výsledků ihned po každém kole na webu ŠSČR.
Pořadatelé zajistí aktualizaci výsledků i v místě konání ihned po každém kole.
9. Podrobnosti o místě konání:
Družstvům nabízíme místo konání, které se nachází přibližně uprostřed České
republiky. Sportovní centrum Pěšinky je prověřené z finále konaném v červnu 2020 a v září
2021. Hrát se bude ve 3 sálech. Pokud nebudou protiepidemiologické restrikce, zajistíme
v areálu Sportovního centra i dostatečný prostor pro doprovody a možnosti sportovního vyžití.
Stravování v bufetu U Havlů je též prověřeno. Pokud objednáme ubytování v hotelu a
penzionech ve Světlé v předstihu, tak budeme mít dostatečnou kapacitu ubytování přímo ve
Světlé nad Sázavou.
Nabízíme všem účastníkům a i Šachovému svazu ČR kompletní pořadatelský servis a
velice dobré zázemí ve Sportovním centru Pěšinky. Mimo jiné zajistíme on-line přenos
minimálně z 24 šachovnic (všechny šachovnice finále A). Chtěli bychom však zajistit přenos
všech šachovnic obdobně jako v roce 2020 (tedy i finále B).

Ing. Zdeněk Fiala
Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s.

Ve Světlé nad Sázavou dne 14. prosince 2021.

