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Komise mládeže vyhlašuje konkurs na pořadatele turnaje:  

                            „Krajský přebor juniorů v praktickém šachu 2019“  

Turnaj je určen pro hráče, kteří usilují o postup do Polofinále MČR juniorů nebo do MČR juniorek do 18 

a 20 let. Bude probíhat jeden turnaj pro obě kategorie společně pro chlapce i děvčata. Jednotlivé kategorie 

jsou shora omezeny ročníkem narození hráče tak, aby odpovídaly zařazení navazujícího ročníku 

mistrovských soutěží jednotlivců, tj. stejně jako na  nejbližším Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek. 

Jednotlivé kategorie budou jasně vymezeny v propozicích. Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči 

registrování v MKŠS, cizinci startovat nesmějí. Turnaj bude započítán na LOK i FIDE.  

Po skončení turnaje se pořadí hráčů v jednotlivých kategoriích stanoví dle celkového  pořadí všech hráčů. 

Souběh cen je povolen. Pokud se hráč „mladší“ věkové kategorie (H18, D18) umístí zároveň v cenách 

„starší“ věkové kategorie (H20, D20) získává obě ceny. Vítězem kategorie H20(D20) se stává nejlépe 

umístěný hráč(ka) v turnaji, který získává titul Krajského přeborníka. Pokud stejný hráč(ka) svým 

ročníkem narození náleží do „mladší“ kategorie  H18(D18), získává rovněž titul Krajského přeborníka         

i v této kategorii. V ostatních případech je Krajským přeborníkem H18 (D18) nejlépe umístěný hráč 

„mladší“ kategorie. 

V případě souběhu práva na postup do polofinále MČR juniorů a MČR juniorek (jeden hráč získá právo 

postupu v kategorii H18 nebo D18 a zároveň H20 nebo D20) přechází druhé právo postupu na dalšího 

hráče dle celkového pořadí v turnaji. Počet postupujících míst v jednotlivých kategoriích je závislý na 

počtu členské základny kraje příslušného věkového ročníku, je stanoven rozpisem soutěže pro Polofinále 

MČR juniorů a MČR juniorek a musí být hráčům oznámen předem, nejpozději před zahájením turnaje.  

 

1. Termín:  14.6 až 16.6.2019 (Pá-Ne) 

 

2. Hrací tempo: 60min/partii + 30sec/tah, 7 kol 

 

3. Dotace MKŠS: 5 000 Kč  

 

4. Požadavky na pořadatele: 

a) zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál 

b) zajistit kvalifikovaného rozhodčího a uhradit mu odměnu dle příslušných směrnic   

c) zajistit cenově dostupné ubytování s dobrou dostupností do hrací místnosti 

d) zajistit poháry, medaile a diplomy pro první tři v každé kategorii 

e) zajistit účastníkům možnost zajištění obědu a jiného občerstvení  

f) soutěž řídit a losovat poslední verzí programu Swiss-Manager, výsledky na chess result  

g) patřičná propagace a publikace akce  

h) společně s přihláškou do konkurzu zaslat návrh propozic 

 

5. Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující) 

a) splnění výše uvedených požadavků 

b) zajištění cenového fondu nad rámec požadavků 

c) zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí  

d) další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce  

Přihlášky zasílejte do 31.3.2019 na:      lad.kopec@seznam.cz  

Ing. Ladislav Kopec                                  
předseda Komise mládeže                                                 
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