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STK ŠSČR vyhlašuje 

Záměr přidělení statutu 
Otevřeného Mistrovství ČR ve Fischerových šachách 2022 

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

Případní další zájemci se mohou přihlásit do 25. 1. 2022. 
 
Předpokládané parametry turnaje – žadatel je může upravit/upřesnit dle svého turnaje, jejich posou-
zení bude součástí vyhodnocení žádostí: 

1. Právo účasti 

Bez omezení. 
Podmínkou pro vyhodnocení hráče v MČR je členství v ŠSČR nebo (u nečlenů) státní příslušnost ČR. 

2. Systém turnaje 

Švýcarský systém na 7–9 kol, tempo rapid šachu. 

3. Termín 

Duben až prosinec 2022. 

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 (vč. hracích prostor) turnaje; 
c) cenový fond (zvlášť finanční a zvlášť věcné); 
d) zajištění mediální propagace akce; 
e) 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. 

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 do KMK (bednarik@chess.cz). 

d) Propagaci turnaje. 
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e) V den skončení turnaje zaslání na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a v kopii do KMK 
(bednarik@chess.cz) krátkého článku (v textovém editoru Word) ke zveřejnění na webu ŠSČR. 

7. Harmonogram příprav 

STK: Rozhodnutí o přidělení statutu do 31. 1. 2022. 

Pořadatel: Nejpozději 2 měsíce před akcí zaslat e-mailem předsedovi STK ŠSČR ke schválení návrh 
propozic turnaje zpracovaný v textovém editoru Word. 

Pořadatel: Neprodleně po schválení propozic informovat vhodným způsobem co nejširší okruh mož-
ných účastníků MČR. 

8. Závěrečná ustanovení 

Žádosti o přidělení statutu zasílejte do 25. ledna 2022 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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