
Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele 
 

Mistrovství ČR dětí do 8 let pro rok 2019 
 
Termín:  alternativně buď 30. – 31. března nebo 20. – 21. dubna 2019  
 
Právo účasti:  

• Mistrovství ČR chlapců do 8 let (rok nar. 2011 a ml.) – open pro hráče registrované v ŠSČR;  
• Mistrovství ČR dívek do 8 let (rok nar. 2011 a ml.) – open pro hráčky registrované v ŠSČR;  

 
Dotace ŠSČR: 25.000 Kč 
 
Požadavky na pořadatele: 

• zajistit vhodnou hrací místnost pro možnost účasti cca 130 hráčů; 
• uhradit pobytové náklady (= celodenní strava a ubytování) minimálně dvěma rozhodčím 

(pořadatel může vhodné rozhodčí navrhnout, jejich nominaci však musí schválit KM ŠSČR a 
KR ŠSČR); 

• uhradit dle příslušných směrnic odměny rozhodčím; 
• umožnit účast všem účastníkům kategorie do 8 let, kteří splňují podmínky rozpisu soutěže a 

přihlásí se do termínu stanoveného pořadatelem; 
• každý mistrovský turnaj se hraje samostatně švýcarským systémem na 9 kol. Pokud však 

počet zúčastněných dívek bude menší než čtrnáct, bude tento turnaj spojen s turnajem 
chlapců do 8 let; 

• při rovnosti bodů dodržet následující předepsané hodnocení konečného pořadí:  
1. lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny 

vzájemné partie byly sehrány, 
2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů (odečítá se výsledek soupeře s nejnižším 

bodovým ziskem), 
3. Buchholz, 
4. hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, 
5. vícekrát černé, 
6. los.  

• účast zahraničních účastníků není povolena. Podmínkou účasti je aktivní registrace v ŠSČR 
v den zahájení turnaje; 

• po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a stravu všem hráčům a jejich 
doprovodu, kteří o to v řádném termínu požádají; 

• vybrat od hráčů vklad. Vklad pořadatel použije na úhradu části nákladů spojených s 
pořádáním mistrovství. Výši vkladu si stanoví pořadatel podle vlastní úvahy (informace o 
výši vkladu je součástí přihlášky do konkurzu). Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR 
startují zdarma. 

• dodržet stanovené tempo hry: 20 minut plus 10 sekund na tah pro každého hráče, bez 
povinného zapisování; 

• ihned po každém kole zveřejňovat průběžné výsledky a pořadí na webových stránkách 
mistrovství a v místě konání na vývěsce mistrovství u hracího sálu; 

• ve spolupráci s rozhodčími sestavit závěrečnou zprávu o mistrovství. 

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



• do 30. listopadu 2018 předat předsedovi Komise mládeže ŠSČR a pověřené osobě KM ŠSČR 
ke schválení text rozpisu mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v 
textovém editoru Word a zaslán elektronickou poštou; 

• do 15. prosince 2018 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání mistrovství; 
• nejpozději 2 týdny před turnajem zaslat webmasterovi ŠSČR a sekretariátu ŠSČR odkaz na 

výsledky na webu chess-results.com;  
• den před zahájením zaslat webmasterovi a sekretariátu ŠSČR úvodní zprávu pro web ŠSČR; 
• nejpozději den po zakončení zaslat webmasterovi a sekretariátu ŠSČR závěrečnou zprávu 

pro web ŠSČR; 
• po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny sekretariátu 

ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR; 
• výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a 

oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, 
kde budou tyto údaje uvedeny); 

• u medailistů ČR pořadatel zjistí a uvede pro potřeby KM ŠSČR kontaktní adresu na rodiče 
dětí. 

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní 
sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen časový harmonogram úkolů, má KM 
ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace, a to až do výše 25.000 Kč.  
 
Doporučení KM ŠSČR: pobytové náklady (= ubytování a stravování) by neměly překročit částku 600 
Kč za osobu a den (je však možno nabídnout více druhů ubytování, u luxusnějšího typu může být 
částka 600 Kč překročena).  
 
Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující): 

• splnění doporučení Komise mládeže ŠSČR; 
• případná úspora prostředků ŠSČR (požadavek na menší dotaci); 
• výše požadovaného vkladu účastníků; 
• případná úspora pobytových nákladů hráčů (snaha o co nejmenší pobytové náklady); 
• kvalita ubytování a hrací místnosti; 
• zajištění cenového fondu; 
• nabídka souběžného uspořádání openu (či openů) pro dospělý doprovod a další zájemce; 
• 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 15. října 2018 na adresu: v.hadraba@volny.cz. Budou 
potvrzovány. Komise mládeže konkurz vyhodnotí do 5. listopadu 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. 
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předseda komise mládeže ŠSČR      pověřená osoba KM ŠSČR 


