
Komise mládeže Šachového svazu České republiky vypisuje konkurs na pořadatele 

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2018 

Termín: sobota – neděle 8. 9. – 9. 9. 2018 

Dotace ŠSČR: 10 000 Kč 

Požadavky:  

 zajistit vhodnou hrací místnost pro cca 200 hráčů 
 zajistit kvalifikované rozhodčí pro řízení přeboru (minimálně pět) 
 uvést jméno hlavního rozhodčího, kterého bude schvalovat Komise rozhodčích ŠSČR 
 uhradit dle příslušných směrnic odměny rozhodčím 
 umožnit účast v mistrovství všem oprávněným hráčům a jejich doprovodu, kteří  

o start v mistrovství projeví zájem a řádně se přihlásí do termínu, přičemž termín pro 
přihlášky nesmí být dřívější než 24. 8. 

 zajistit ubytování a stravování účastníků, přičemž pobytové náklady by neměly 
překročit částku 500 Kč za osobu a den. Je však možno nabídnout více druhů 
ubytování, u luxusnějšího typu může být částka 500 Kč překročena  

 dodržet stanovený rozpis soutěže - hraje se odděleně v kategoriích: H14, D14, H12, 
D12, H10 a D10 

 hraje se švýcarským systémem na 9 kol, tempo 2 x 20 minut + 5 sekund/tah  
 dodržet hodnocení konečného pořadí podle platného soutěžního řádu ŠSČR  
 startovné za řádně přihlášeného účastníka nesmí přesáhnout 200 Kč. Vybrané 

startovné musí pořadatel použít na úhradu části nákladů spojených s pořádáním 
mistrovství. Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma. 

 informovat veřejnost o stavu přihlášek na svých či svazových webových stránkách  
 před turnajem zveřejnit na svých či svazových webových stránkách startovní listiny 
 minimálně 7 dní před turnajem zaslat webmasterovi a sekretariátu ŠSČR odkaz na 

výsledky na webu chess-results.com 
 ihned po každém kole aktualizovat výsledky na svých či svazových webových 

stránkách 
 před turnajem zveřejnit na vývěsce u hracího sálu startovní listiny 
 ihned po každém kole aktualizovat výsledky na vývěsce u hracího sálu 

 

V případě přidělení pořadatelství akce je nutno dále dodržet následující časový 
harmonogram úkolů:  

 do 10.dubna 2018 předat pověřené osobě Komise mládeže ŠSČR ke schválení text 
propozic přeboru. Text propozic musí být zpracován v textovém editoru Word a 
zaslán elektronickou poštou 

 do 30. dubna 2018 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání mistrovství 



 schválené propozice a tiskopis na přihlášky rozesílat e-mailem všem oprávněným 
účastníkům, kteří o ně projeví zájem  

 po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny 
sekretariátu ŠSČR a pověřené osobě KM ŠSČR 

 výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a 
oddílovou příslušnost hráčů (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní 
listina, kde budou tyto údaje uvedeny) 

 splnit všechny náležitosti potřebné k započtení turnaje na rapid LOK ČR, tj. především 
včas poslat p. Šmajzrovi soubory Swissmanageru 

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či 
vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen časový harmonogram 
úkolů, má ŠSČR právo požadovat vrácení dotace, a to až do výše přidělené dotace. 

Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):  

 případná úspora prostředků ŠSČR (požadavek na menší dotaci) 
 případná úspora pobytových nákladů hráčů 
 kvalita ubytování a hrací místnosti 
 zajištění cenového fondu 
 nabídka doprovodných akcí, možnost kulturního a sportovního vyžití hráčů a 

doprovodu ve volném čase 
 zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí 
 další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce 

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 10.března 2018 na e-mailové adresy: v.hadraba@volny.cz 
a v kopii na chess.svetla@seznam.cz. 
 
KM ŠSČR rozhodne o výsledku konkurzu do 20. března 2018. 

V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a adresu 
ředitele turnaje. Dále nezapomeňte prosím uvést co nejvíce podrobností o místu uspořádání, 
hrací místnosti, stravování, ubytování, zamýšlené organizaci a event. doprovodném 
programu (viz kritéria výběru), jakož i o dopravní dostupnosti místa konání veřejnými 
dopravními prostředky. 

 

Schváleno v komisi mládeže ŠSČR dne 12.2.2018 

 

Ing. Zdeněk Fiala       Ing. Vladimír Hadraba 
předseda KM ŠSČR     pověřený člen KM ŠSČR 
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