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STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele 

Mistrovství ČR 2017 v bleskovém šachu družstev  

Konkurzní přihlášky podávejte do 31. 10. 2016. 

Jednodenní Open-turnaj 4členných družstev. 

Právo účasti: 

V sestavě družstva bojujícího o pořadí v MČR je povolen start jednoho cizince nebo jednoho hosta, 
pokud je tento hráč na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 2016/2017. 

Systém: 

Švýcarský systém na minimálně 15 kol, 2 x 3 min + 2 s na tah dle pravidel FIDE pro bleskový šach se 
zápočtem na FRL-blesk. 

Termín: 

Srpen - říjen 2017. Jiný termín nutno konzultovat s STK ŠSČR. 

Dotace ŠSČR: 
Zúčtovatelná do maximální výše 10.000,- Kč. Pořadatel je oprávněn do zúčtovatelných nákladů za-
hrnout finanční cenový fond, náklady za pronájem hracího sálu, náklady na rozhodčí dle Ekonomické 
směrnice ŠSČR, náklady na online přenos a poplatky za ratingování. Nevyužitá část dotace bude vrá-
cena ŠSČR. 

Další podmínky: 

Samostatný finanční cenový fond pro družstva splňující podmínky MČR odpovídající významu akce. 
Nejpozději 3 měsíce před akcí vytvořit propozice a nechat je schválit STK ŠSČR. Nejpozději týden 
před akcí vytvořit úvodní zprávu pro web ŠSČR s informacemi o účastnících, místě konání a dalších 
zajímavostech o turnaji. Do 3 dnů po akci zaslat výsledky k zápočtu na FRL-blesk zpracovateli ELO a 
sekretariátu ŠSČR. Nejpozději do 7 dnů po akci ve spolupráci s rozhodčím vytvořit závěrečnou zprávu 
a tu odeslat na sekretariát ŠSČR a předsedovi STK ŠSČR. 

Náležitosti přihlášky: 

Pořadatel, ředitel turnaje, návrh rozhodčích (celkový počet, hlavního jmenovitě), místo, stručný ná-
vrh propozic s cenovými podmínkami (cenový fond, pobytové náklady, vklady do turnaje) a časovým 
harmonogramem, informace o prezentaci turnaje (včetně on-line přenosu) a jeho výsledků v médi-
ích, podmínky zajištěné pořadatelem nad rámec konkurzu. 

Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2016 na emailovou adresu: pavel.chrz@sachyusti.cz a v kopii na 

předsedu STK: malec17@seznam.cz 

STK ŠSČR si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, konkurz zrušit případně nevybrat žádného 
zájemce. 

Jan Malec, 
předseda STK ŠSČR 
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