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STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele

Mistrovství ČR žen 2021
Konkurzní přihlášky podávejte do 14. 12. 2020.
MČR žen 2020 bude uspořádáno jako uzavřený turnaj 10 hráček.
1. Právo účasti
První tři MČR žen 2020, 5 hráček dle ratingu, mistryně ČR 2021 v kategorii D20 (pokud se MČR
v kategorii D20 neuskuteční, tak hráčka této kategorie s nejvyšším ratingem) a 1 hráčka nominovaná
KRÚ; případné náhradnice dle ratingu. Rozhodný rating ve všech případech je k 1. dni měsíce 3 měsíce před zahájením MČR žen 2021.
Pouze hráčky s platnou registrací u ŠSČR, kteří nejsou na FRL vedeni pod jinou federací než CZE.
2. Systém turnaje
Každá s každou na 9 kol (bez dvojkol), 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním
30 sekund na každý tah od začátku partie pro každou hráčku. Budou uplatněna tzv. Sofijská pravidla.
Turnaj bude započítán na FRL a LOK.
3. Termín
Duben až prosinec 2021.
4. Dotace od ŠSČR pořadateli
Dotace od ŠSČR v celkové výši maximálně 275.000 Kč je určena na cenový fond (viz odst. 7)
a zúčtovatelné složky. Do zúčtovatelné složky je pořadatel oprávněn zahrnout:
a) Pobytové výlohy hráček (cestovné z místa bydliště, ubytování a stravování).
b) Odměnu rozhodčímu (viz příloha 2 čl. 1 Ekonomické směrnice ŠSČR) a jeho pobytové výlohy.
c) Zajištění on-line přenosu (vč. odměny a pobytových nákladů operátora).
d) Poplatky za zápočet na FRL a LOK.
e) Nájem hracích prostor.
f) Zajištění dalších povinností (ve vyúčtování konkretizovaných) pořadatele viz odst. 8.
5. Úhrady hráčům
Pořadatel hráčkám uhradí:
 Cestovné z místa bydliště - cestovné (viz příloha 1 čl. 3.1 Ekonomické směrnice ŠSČR) do místa
konání MČR a zpět (2 cesty).
 Ubytování - 1lůžkové pokoje hotelového typu (úrovně minimálně ***) 8 nocí. Pořadatel se může s hráčkou dohodnout, že bude do místa turnaje dojíždět, v takovém případě jí může uhradit
náhradu za dopravu (viz příloha 1 čl. 3.1 Ekonomické směrnice ŠSČR); výše této náhrady nesmí
přesáhnout náklady na ubytování.
 Stravování - plnou penzi 8 dní nebo výplatu náhrady stravného (viz příloha D1 čl. 3.1 Ekonomické směrnice ŠSČR).
6. Vklad
Vklad se nevybírá.
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7. Finanční ceny
Pořadatel vyplatí hráčkám finanční ceny v celkové částce minimálně 90.000 Kč.
(Doporučené rozdělení 1. cena 23.000 Kč, 2. cena 19.000 Kč, 3. cena 15.000 Kč, 4. cena 11.000 Kč,
5. cena 7.000 Kč; 6. cena 5.000 Kč; 7.–10. cena dle bodového zisku celkem 10.000 Kč.)
8. Pořadatel dále zajistí:
a) Reprezentativní hrací místnost (hráčky musí mít dostatečný prostor ke hře, místnost pro analýzu a oddech atd.).
b) Mezinárodního rozhodčího (musí mít platnou licenci FIDE) pro řízení turnaje, a to včetně jeho
schválení (delegování) KR ŠSČR před vydáním propozic.
c) Řádné (zejména v rozsahu a čase) nahlášení turnaje FIDE (ve spolupráci se zpracovatelem
ELO).
d) Nejpozději 1 měsíc před začátkem turnaje zveřejnění turnaje (včetně závazně přihlášených
hráček) na http://chess-results.com a jeho průběžnou aktualizaci tam; turnaj řídit programem
Swiss-Manager.
e) Nejpozději týden před zahájením turnaje vytvoření úvodní zprávy pro web ŠSČR s informacemi
o účastnicích, místě konání a dalších zajímavostech o turnaji a její zaslání (v textovém editotu
Word) na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a v kopii pověřenému členu KMK.
f) On-line přenos všech partií umístěný na webové stránce MČR (buď samostatně vytvořené pořadatelem, nebo součástí webu ŠSČR).
g) Propagaci turnaje publikováním informací ve sdělovacích prostředcích (ČTK, TV, rozhlas, tisk,
internet) s denním zasíláním tiskových zpráv.
h) Propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR.
i) V den skončení turnaje zaslání na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a v kopii pověřenému členu KMK krátkého článku (v textovém editotu Word) ke zveřejnění na webu ŠSČR.
j) Nejpozději druhý den po skončení turnaje zaslání výsledkové listiny na sekretariát ŠSČR
(sekretariat@chess.cz); výsledková listina musí obsahovat: přesná jména a příjmení, roky narození a oddílové příslušnosti hráček).
k) Nejpozději druhý den po skončení turnaje zaslání turnajového bulletinu (všech partií) v elektronické podobě pro uveřejnění na webu ŠSČR na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz).
l) Nejpozději druhý den po skončení turnaje zaslání potvrzení k normám mezinárodních titulů,
pokud nějaké budou dosaženy, na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz).
m) 3 dnů po skončení turnaje zaslání zpracovateli ELO (smajzr@email.cz) podkladů pro zápočet
na FRL a LOK.
n) Řádné uhrazení poplatků za zápočet na FRL a LOK.
o) Do 14 dní po skončení turnaje ve spolupráci s hlavním rozhodčím vytvoření závěrečné zprávy
a její zaslání (v textovém editotu Word) na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a předsedovi STK ŠSČR.
p) Vyúčtování dotace bez zbytečného odkladu.
9. Náležitosti přihlášky do konkurzu:
a) Pořadatel, ředitel turnaje, předběžný návrh propozic a formuláře přihlášky do turnaje.
b) Co nejpřesněji a nejpodrobněji: Místo, objekt, kategorie a druh ubytování, stravování (rozepsat jaké), případně podmínky výplaty cestovného jako náhrady ubytování (není nárokové, záleží na podmínkách pořadatele), hrací prostory, eventuálně odkazy na foto na webových
stránkách.
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c) Návrh rozpisu finančních cen dle pořadí (včetně nad rámec dotace) a eventuálně hodnoty dalších věcných cen pořadatele, rozpis startovného a požadavek na celkovou výši dotace (úspora
ŠSČR).
d) Zajištění mediální propagace akce.
e) Doprovodný program, kultura a sport v místě.
f) Další, různé.
Při vyhodnocení konkurzu bude STK dbát na způsob a možnosti prezentace vrcholné akce vůči veřejnosti, sponzorům, partnerům atd., dále na kvalitu ubytování, stravování, hracího sálu, servis divákům,
VIP hostům atd., u finančních prostředků zejména k výši požadované dotace.
10. Harmonogram příprav
V případě přidělení pořadatelství akce nutno dodržet následující časový harmonogram úkolů:
Do 31. 1. 2021 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání akce.
Nejpozději 3 měsíce před začátkem MČR zaslat emailem (v textovém editoru) předsedovi STK ŠSČR ke
schválení text propozic MČR.
Neprodleně po schválení propozic informovat vhodným způsobem co nejširší okruh možných účastnic
MČR.
11. Závěrečná ustanovení
Jestliže pořadatel nedodrží uvedené výše požadavky, či vlastní závazky, uvedené v přihlášce, případně
bude porušen časový harmonogram úkolů, má ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace.
Přihlášky zasílejte do 14. prosince 2020 na emailovou adresu pavel.chrz@sachyusti.cz a v kopii na
stk@chess.cz.
STK ŠSČR si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, konkurz zrušit případně nevybrat žádného
zájemce.
Jan Malec,
předseda STK ŠSČR
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