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STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele 

Závěrečné trojkolo Extraligy ročníku 2022/2023 

Termín konání 
24. – 26. 3. 2023. 

Dotace ŠSČR 
Zúčtovatelná na pokrytí nákladů na 3 rozhodčí, pronájem hracích prostor, zajištění online přenosu a dalších 
organizačních činností pořadatele a zajištění pohárů a medailí pro nejlepší družstva. Výše požadované dotace 
je součástí konkurzní nabídky. 

Termín pro podání přihlášky 
30. 9. 2022. 

Povinnosti na pořadatele 
Pořadatel je povinen zejména: 
a) nejpozději 1 měsíc po zveřejnění výsledků konkurzu uzavřít smlouvu s ŠSČR o pořadatelství akce; 
b) zajistit důstojné prostředí (včetně vybavení hrací místnosti) pro konání finále nejvyšší šachové soutěže 

ČR a usilovat o co nejvyšší propagaci akce (veřejnost, média před konáním i v průběhu); 
c) nejpozději 2 měsíce před akcí zaslat na stk@chess.cz a v kopii předsedovi STK (malec17@seznam.cz) 

návrh propozic-pozvánky akce v textovém editoru (doc/x, rtf, odt) ke schválení; 
d) zajistit pobyt a odměnu minimálně 3 rozhodčím delegovaným KR ŠSČR; 
e) zajistit on-line přenos všech partií; 
f) pořídit 3 reprezentativní poháry a set 15 medailí/družstvo pro první 3 družstva, na pohárech a medailích 

musí být označení místa a soutěže - Extraliga 2022/2023; 
g) v průběhu akce v součinnosti s KMK prezentovat akci, po skončení akce nejpozději druhý den zaslat (ra-

dim.boruvka@chess.cz a v kopii bednarik@chess.cz) krátký článek ke zveřejnění na webu ŠSČR; 
h) vyúčtovat dotaci bez zbytečného odkladu. 

Obsah přihlášky do konkurzu: 

Identifikace pořadatele: 

Název a IČO pořadatele, jméno a příjmení ředitele akce (odpovědného za plnění povinností pořadatele) 
a jeho kontaktní údaje, příp. další odpovědné zástupce. 

Výše požadované dotace od ŠSČR. 

Místo a místnosti: 
1. Hrací místnost (sál) - je třeba pro 96 hráčů (48 šachovnic), 3 rozhodčí, obsluhu online přenosu. 
2. Místnost pro přípravu a analýzu partií. 
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Ubytování: 
Je třeba zajistit (ne uhradit) pro cca 115 osob (v případě, že pořadatel nezajišťuje ubytování je povinen 
doporučit ubytování v okolí, které uvede do přihlášky ke konkurzu). 
Vzdálenost od hrací místnosti a dostupnost (v případě, že ubytování je v jiném objektu než hrací místnost). 
Složení pokojů (1, 2 nebo 3lůžkové). 
Cenové relace. 

Stravování: 
Místo (poloha vzhledem k hrací místnosti a místu ubytování). 
Ceny snídaně, oběda a večeře, příp. plné penze či polopenze. 
Cena občerstvení hráčů při partii - nealko, káva, čaj (STK uvítá, pokud bude zdarma). 
Možnosti dalšího stravování (bufet, kavárna poblíž hrací místnosti a ubytování). 

Technické zabezpečení: 
ŠSČR zapůjčí pro akci 48 online šachových souprav, je třeba zajistit obsluhu. 
Pořadatel navrhne hlavního rozhodčího akce, konečnou nominaci (hlavního i 2 dalších rozhodčích) provádí 
KR ŠSČR. 
Internet v hrací místnosti a v místnosti pro rozbory z důvodu zajištění online přenosu a případné projekce. 
 
Závazek plnění dle písm. a) – h) viz výše 
Případně uveďte záměr nadstandartní plnění u toho/kterého bodu. 

Kritéria hodnocení 
Při hodnocení konkurzu bude přihlíženo (nejedná se o pořadí váhy kritérií) zejména: 

 reprezentativnost hracích prostor; 

 propagace akce do médií a k veřejnosti zajištěná pořadatelem; 

 servis pro týmy a hráče nad standart daný konkurzem; 

 cenové relace ubytování, stravování a občerstvení pro hráče během partie, pokud jsou zajištěny po-
řadatelem; 

 ubytování, stravování a hrací prostory co nejblíže sebe a zajištěné pořadatelem; 

 pořadatelské zkušenosti; 

 výše požadované dotace. 

Vaše přihlášky do konkurzu posílejte pověřenému členovi STK Pavlu Chrzovi do 30. 9. 2022 na: 
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. 

Schváleno STK ŠSČR dne 4. září 2022. 

Jan Malec, 
předseda STK ŠSČR 
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