Ústecký krajský šachový svaz – komise mládeže, http://www.ukss.cz/

vypisuje
konkurz na pořadatele Krajského kola přeboru škol 2019/2020

1. Termín: úterý 28. 1. 2020, nebo středa 29. 1. 2020

2. Předpokládaná dotace z ÚKŠS: 2.500 Kč

3. Turnaj se hraje ve třech věkových kategoriích:
1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
3. studenti a žáci středních škol
Postupový klíč: podle rozpisu soutěže

4. Požadavky na pořadatele:
a) zajistit vhodnou hrací místnost pro cca 30 čtyřčlenných družstev
b) zajistit kvalifikovaného rozhodčího pro řízení soutěže
c) uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčímu
d) zajistit hrací materiál pro účastníky (možno i dát do proposic povinnost družstev
přivést vlastní materiál)
e) zkontrolovat, aby složení družstva odpovídalo rozpisu soutěže
f) dodržet stanovené tempo a systém: 2 x 20 minut na partii bez zapisování, hraje se dle
platných pravidel FIDE a přílohy pravidel ŠSČR pro rapid a bleskový šach, při účasti do
8 družstev každé družstvo s každým ve své kategorii. Při účasti 9 a více družstev
švýcarský systém na 7 kol.
g) soutěž řídit a losovat programem Swiss-Manager
h) dodržet předepsaná hodnocení pořadí družstev dle rozpisu
i) vybírat od družstev startovné v maximální výši 200 Kč
j) zajistit poháry pro vítězná družstva + diplomy pro 1. – 3. místo ve všech 3 kategoriích

5. Další požadavky na pořadatele v případě přidělení pořadatelství akce:
a) do 5. prosince 2019 poslat komisi mládeže ÚKŠS ke schválení text propozic
krajského přeboru. Propozice musí být zpracovány v elektronické podobě v textovém
editoru Word
b) do 10. prosince 2019 na náklady pořadatele rozeslat propozice krajského přeboru
všem družstvům oprávněných v turnaji startovat

http://www.ukss.cz/

c) po skončení turnaje zajistit bezplatné předání a zaslání výsledkové listiny všem
zúčastněným družstvům
d) do 24 hodin po skončení turnaje zaslat v elektronické podobě výsledky krajského
přeboru předsedovi KM ÚKŠS a pověřenému členovi KM ÚKŠS
e) do tří dnů po skončení turnaje zaslat v elektronické podobě závěrečnou zprávu všem
členům KM ÚKŠS a zúčastněným družstvům

6. Sankce pořadateli:
a) jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené
výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen časový
harmonogram úkolů, má KM ÚKŠS právo požadovat vrácení dotace, a to až do výše
poskytnuté dotace 2.500 Kč.
7. Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):
a) splnění výše uvedených požadavků
b) případná úspora prostředků ÚKŠS (požadavek na menší dotaci)
c) pořadatel se rozhodne od družstev startovné nevybírat
d) kvalita hrací místnosti
e) zajištění cenového fondu
f) zajištění občerstvení
g) zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí
h) zpracovaný časový harmonogram turnaje navazující na příjezdy a odjezdy
hromadné dopravy
i) další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce
8. Přihlášky do konkurzu zasílejte do 28. 11. 2019 na e-mail durdisovam@seznam.cz a
v kopii na jiri.kaluzny@seznam.cz. Pověřeným členem KM ÚKŠS je pro Krajské kolo
přeboru škol Monika Durdisová (telefon 728127562).
9. V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a
adresu ředitele turnaje. Dále nezapomeňte uvést co nejvíce podrobností o místu
uspořádání, hrací místnosti, občerstvení a zamýšlené organizaci (viz kritéria výběru).
Uveďte i zvolené datum konání.
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