
Sportovně-technická komise ve spolupráci s Komisí mládeže  
Ústeckého krajského  šachového svazu  

 
vyhlašují konkurz na pořadatele šachové akce 

 

Krajský přebor jednotlivců mužů, žen, seniorů, juniorů a juniorek 2023  
 

Přihlášky do konkurzu podávejte do 31.10.2022 elektronicky na adresu frg@email.cz 
a jiri.kaluzny@seznam.cz 

KP jednotlivců bude uspořádán jako otevřený turnaj na 9 kol s případným omezením počtu 
účastníků.  
 
1. Právo účasti  
Aktivní členové ŠSČR, přednostně evidovaní v ÚKŠS.  
 
2. Systém turnaje 
Švýcarský systém na 7-9 kol, min. 90 minut s přídavkem 30 vteřin na každý tah pro každého 
hráče. Turnaj bude započítán na FRL a LOK.  
 
3. Kategorie  
Turnaj bude společný pro následující kategorie: muži (M), ženy (Ž), senioři a seniorky (S – 1963 
a starší), junioři a juniorky v kategorii do 18 let (H18 a D18 - 2006 a mladší) a 20 let (H20 a D20 
- 2004 a mladší). Juniorky a ženy budou vyhlášeny v kategoriích juniorů a mužů, mladší hráči 
budou vyhlášeni v kategoriích starších, mimo seniorů (S).  
 
4. Termín  
Doporučený termín je: duben – červen 2023. Pořadatel může navrhnout i jiný termín, který 
nebude kolizní s příslušnými akcemi ŠSČR a ÚKŠS.  
 
5. Dotace pořadateli od ÚKŠS 
ÚKŠS přispěje pořadateli dotací na následující účely:  
5.1. organizace KP všech výše uvedených kategoriích částkou 3.500 Kč  
5.2. ceny pro členy ÚKŠS – kategorie M, Ž, S částkou 6.000 Kč  
5.3. ceny pro členy ÚKŠS – kategorie H18, D18, H20, D20 částkou 4.000 Kč.  
Ceny uvedené v bodech 5.2. a 5.3. nelze převádět do druhé kategorie.  
 
6. Vklad do turnaje  
Pořadatel má právo od účastníků vybírat vklad do turnaje, který bude maximálně 1.500 Kč. 
Výši vkladu může pořadatel stanovit na základě výkonnosti účastníků. Vklad do turnaje 
pořadatel použije ke krytí nákladů spojených s turnajem.  
 
7. Pořadatel zajistí:  
7.1. vhodné hrací místnosti;  
7.2. příslušný šachový prostor pro pohyb a odpočinek účastníků se samostatným sociálním 

zařízením pro účastníky turnaje;  
7.3. příslušné šachové vybavení;   
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7.4. kvalifikované rozhodčí, kdy kromě hlavního rozhodčího budou ostatní rozhodčí členy 
ÚKŠS;  

7.5. propagaci turnaje (článek) na webu ÚKŠS a v krajském tisku; propagaci turnaje: před 
soutěží článek na webu ÚKŠS, po soutěži a krátkou zprávu na webu UKŠS a v krajském 
tisku; 

7.6. řádné nahlášení turnaje FIDE (ve spolupráci se zpracovatelem ELO);  
7.7.  pravidelné zveřejňování přihlášených účastníků a průběžných výsledků turnaje na 

http://chess-result.com , turnaj bude řídit programem Swiss-Manager;  
7.8. zaslání výsledků turnaje zpracovateli ELO, včetně potřebných formalit pro zápočet turnaje 

FRL v termínu do 3 dní od ukončení turnaje;  
7.9. vyúčtování dotace ÚKŠS v termínu do 14 dní po ukončení turnaje.  
 
8. Náležitosti přihlášky do konkurzu  
8.1. Pořadatel předloží předsedovi STK ke schválení návrh propozic a formuláře přihlášky do 

turnaje, s popisem místa, hracích prostor a možnosti ubytování. V návrhu propozic uvede 
předpokládaného ředitele turnaje a kontaktní osobu.  

8.2. Návrh výše a struktury vkladů, návrh rozpisu finančních cen, příp. hodnoty věcných cen, 
včetně návrhu předpokládaného vkladu pořadatele.  

8.3. Požadavky na součinnost ze strany orgánů ÚKŠS.  
8.4. Další, různé 
 
Při zpracování návrhu se zpracovatel může obracet s dotazy na Františka Chaloupku, 
pověřeného vedením STK, tel.: 777 214139, e-mail: frg@email.cz  
 
Při vyhodnocení návrhu bude STK společně s KM dbát na to, aby navrhovaný termín nebyl 
kolizní s příslušnými akcemi ŠSČR a ÚKŠS.  
 
9. Předpokládaný harmonogram:  
31.10.2022 - Předložení návrhů účastníků konkurzu na zabezpečení turnaje.  
15.12.2022 – Vyhodnocení návrhů účastníků konkurzu, včetně vznesených dotazů a zaslaných 
odpovědí na ně.  
Nejpozději 2 měsíce před zahájením akce zaslat předsedovi STK ke schválení text propozic 
turnaje, včetně personálního zajištění ze strany pořadatele.  
 
STK a KM ÚKŠS si vyhrazují právo prodloužit termín konkurzu, konkurz zrušit, případně 

nevybrat žádného zájemce.  

 
 
Za STK ÚKŠS: František Chaloupka    Za KM ÚKŠS: Jiří Kalužný  
 (pověřený vedením STK) (předseda KM) 

 
Schváleno VV ÚKŠS dne: 21.08.2022 
 

http://chess-result.com/
mailto:frg@email.cz

