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Komise mládeže vyhlašuje konkurs na pořadatele turnaje:  

„Krajský přebor mládeže v praktickém šachu 2019“  

Jde o turnaje pro hráče do 16ti let, kteří si chtějí zahrát před navazujícím turnajem Mistrovství 

Moravy a Slezska mládeže. Turnaje proběhnou pro každou kategorii zvlášť a to do 10, 12, 14 a 16 

let 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 MMaS a následným MČR a budou jasně vymezeny v propozicích.  Turnaje se 

mohou zúčastnit i hráči registrování v jiném kraji než MKŠS, případně i cizinci. Turnaj bude 

započítán na LOK i FIDE. Vítěz každé kategorie se stává Krajským přeborníkem a získává slevu na 

startovném do MMaS. 

V případě malého počtu účastníků, je možno sousední kategorie spojit. Pokud dojde ke spojení 

dvou kategorií do jednoho turnaje budou tyto dvě kategorie vyhodnoceny odděleně podle toho do 

které kategorie hráč podal přihlášku. Rozhodčí na tuto skutečnost upozorní všechny hráče před 

zahájením turnaje a každého hráče ve startovní listině označí kategorií, ve které bude vyhodnocen. 

Po zahájení turnaje již není možná změna kategorie. Na konci turnaje bude každý hráč vyhlášen jen 

v jedné kategorii, souběh cen není možný.  

 

1. Termín:  30.8 až 1.9.2019 (Pá-Ne) 

 

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

 

3. Dotace MKŠS: 10 000 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 30.4.2019 na:      lad.kopec@seznam.cz  

Ing. Ladislav Kopec                                  
předseda Komise mládeže                                                 
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