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STK ŠSČR vyhlašuje 

Záměr přidělení statutu 
Otevřeného Mistrovství ČR družstev 2021 

Na základě obdržené žádosti o přidělení statutu vyhlašuje STK ŠSČR záměr statut přidělit. 

Případní další zájemci se mohou přihlásit do 25. 1. 2021. 
 
Předpokládané parametry turnaje – žadatel je může upravit/upřesnit dle svého turnaje, jejich po-
souzení bude součástí vyhodnocení žádostí: 

1. Právo účasti 

Čtyřčlenná družstva bez omezení. 
Podmínkou pro vyhodnocení družstva v MČR je, že v sestavě družstva v každém utkání bude maxi-
málně 1 hráč, který není členem mateřského oddílu družstva. 

2. Systém turnaje 

Švýcarský systém na 7–9 kol. Tempo hry pro zápočet na LOK, včetně přídavku minimálně 30 sekund 
na každý tah. 

3. Termín 

Duben až prosinec 2021. 

4. Dotace od ŠSČR pořadateli 

Přidělení statutu není spojeno se speciální dotací od ŠSČR pro pořadatele MČR. 

5. Náležitosti žádosti o statut 

Přehledně (ideálně jako předběžný návrh propozic): 
a) pořadatel, ředitel turnaje a hlavní rozhodčí; 
b) termín a místo turnaje; 
c) hrací prostory, možnosti ubytování a stravování; 
d) bude-li turnaj započten i na FRL; 
e) cenový fond (zvlášť finanční a zvlášť věcné); 
f) zajištění mediální propagace akce; 
g) další, různé. 

6. Doporučení pro pořadatele 

Předpokládá se žádost pro turnaj pořadatele, tedy zájem o kvalitní turnaj i bez statutu: 

a) Zkušenosti pořadatele s podobnými akcemi. 

b) Nejpozději 1 měsíc před začátkem turnaje zveřejnění turnaje (včetně závazně přihlášených 
účastníků) na http://chess-results.com a jeho průběžnou aktualizaci tam; turnaj řídit progra-
mem Swiss-Manager. 

http://chess-results.com/
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c) Nejpozději týden před zahájením turnaje vytvoření úvodní zprávy pro web ŠSČR s informacemi 
o účastnících, místě konání a dalších zajímavostech o turnaji a její zaslání (v textovém editoru 
Word) na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a v kopii pověřenému členu KMK. 

d) On-line přenos přiměřeného počtu partií. 

e) Propagaci turnaje. 

f) V den skončení turnaje zaslání na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a v kopii pověřené-
mu členu KMK krátkého článku (v textovém editoru Word) ke zveřejnění na webu ŠSČR. 

g) Do 3 dnů po skončení turnaje zaslání zpracovateli ELO (smajzr@email.cz) podkladů pro zápo-
čet na LOK a případně i FRL (při zápočtu na FRL nezapomenout předem i řádné nahlášení tur-
naje do FIDE). 

h) Řádné uhrazení poplatků za zápočet na LOK a případně FRL. 

7. Harmonogram příprav 

STK: Rozhodnutí o přidělení statutu do 31. 1. 2021. 

Pořadatel: Nejpozději 2 měsíce před začátkem MČR zaslat emailem (v textovém editoru) předsedo-
vi STK ŠSČR ke schválení text návrhu propozic MČR. 

Pořadatel: Neprodleně po schválení propozic informovat vhodným způsobem co nejširší okruh 
možných účastníků MČR. 

8. Závěrečná ustanovení 

Žádosti o přidělení statutu zasílejte do 25. ledna 2021 na emailovou adresu pavel.chrz@sachyusti.cz 
a v kopii na stk@chess.cz. 

STK ŠSČR si vyhrazuje právo statut nepřidělit žádnému žadateli. 

Jan Malec, 
předseda STK ŠSČR 
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