Vypsání konkurzů na mistrovské akce SŠS – sezóna 2015/ 2016
(uzávěrka 30.12.2015)
VV SŠS vypsal tyto
konkurzy na pořadatele mistrovských akcí v rámci Středočeského kraje:
a) Krajský přebor 5-členných družstev v rapid šachu pro rok 2016
tech. pozn:
Pokud ŠSČR vypíše Pohár ŠSČR 5-členných družstev v rapid šachu 2016, bude
se tato soutěž považovat za krajské předkolo. Pro přiznání práva postupu
z krajského předkola musí postupující družstva splnit podmínky stanovené
ŠSČR, které budou včas zveřejněny.
- v družstvech je povolen start nejvýše jednoho cizince nebo jednoho hosta, který je
na soupisce daného oddílu v soutěžích družstev v sezóně 2015/2016. Turnaje se
mohou účastnit i družstva nesplňující tuto podmínku, ale bez nároku na umístění
v KP, na ceny pro krajské přeborníky a bez práva postupu do Poháru ŠSČR.
termín konání 12/2015-03/2016
navrhovaná výše dotace: 2000 Kč (1000 Kč pořadatel, 1000 Kč na úhradu HM
nebo výplatu cen), právo vybrat startovné na ceny
b) Krajský přebor 4-členných družstev v bleskovém šachu pro rok 2016
tech. pozn:
Pokud ŠSČR vypíše Mistrovství ČR v bleskovém šachu 4-členných družstev
2016, bude se tato soutěž považovat za krajské předkolo. Pro přiznání práva
postupu z krajského předkola musí postupující družstva splnit podmínky
stanovené ŠSČR, které budou včas zveřejněny.
- v družstvech je povolen start nejvýše jednoho cizince nebo jednoho hosta, který je
na soupisce daného oddílu v soutěžích družstev v sezóně 2015/2016. Turnaje se
mohou účastnit i družstva nesplňující tuto podmínku, ale bez nároku na umístění
v KP, na ceny pro krajské přeborníky a bez práva postupu do Mistrovství ČR
v bleskovém šachu.
termín konání 12/2015-03/2016
navrhovaná výše dotace: 2000 Kč (1000 Kč pořadatel, 1000 Kč na úhradu HM
nebo výplatu cen), právo vybrat startovné na ceny
c) Přebor Stč. kraje mužů a žen v praktickém šachu pro rok 2016
zvýhodněné právo účasti přeborníků oddílů 2014/2015
navrhovaná výše dotace jen pro ceny: 7000,- Kč pro muže a 2000,- Kč pro ženy
turnaj bude započten na LOK ČR a FIDE ELO
termín konání 12/2015 – 10/2016
d) Přebor Stč. kraje v kategoriích H20 a D20 v praktickém šachu pro rok 2016
zvýhodněné právo účasti přeborníků oddílů 2014/2015
navrhovaná výše dotace jen pro ceny: 3500,- Kč pro hochy a 1500,- Kč pro dívky
termín konání 12/2015 – 10/2016
e) Přebor Stč. kraje v kategoriích H18 a D18 v praktickém šachu pro rok 2016
zvýhodněné právo účasti přeborníků oddílů 2014/2015
navrhovaná výše dotace jen pro ceny: 3500,- Kč pro hochy a 1500,- Kč pro dívky
termín konání 12/2015 – 10/2016
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f)
-

Přebor Stč. kraje v kategorii seniorů v praktickém šachu pro rok 2016
dotace na turnaj se nevypisuje
termín konání 12/2015 – 10/2016

g) Přebor Stč. kraje v kategorii dvojic v rapid šachu pro rok 2016
dotace na turnaj se nevypisuje
oba hráči musí být členy téhož oddílu
termín konání 12/2015 – 10/2016

Lhůta na podání přihlášek na tyto mistrovské akce je do 30.12.2015!!!
Společné podmínky konkurzů:
 Zájemci se žádají, aby se přihlásili e-mailem nejpozději do 30.12.2015 sekretáři SŠS
J. Kotzotovi, email: kotzot.jiri@seznam.cz
 Zájemci musí předložit ke své přihlášce návrh předběžných propozic.
 Zájemci o akce ad c-g) se vyjádří, zda v turnaji bude/nebude zpracováván partiový
bulletin (event. jakým způsobem – průběžně po jednotlivých kolech, souhrnně po
skončení turnaje, pouze prvních „x“ šachovnic atd.).
 Pořadatelé turnaje by měli v propozicích zveřejnit logo mediálního partnera SŠS – Rádia
Blaník (logo může zaslat k umístění do propozic sekretář, je též součástí webu SŠS).
V případě zájmu zajistí Rádio Blaník propagaci šachové akce na svých frekvencích.
 Pořadatelé krajských mistrovských akcí obdrží, v případě jejich zájmu, zdarma pohár pro
krajského přeborníka.
 STK a VV SŠS při vyhodnocení konkurzů zohlední zvýhodnění zdravotně a tělesně
postižených šachistů např. formou slevy na startovném nebo bezbariérového přístupu.
 Krajské ceny budou vyplaceny pouze při vyhlášení přítomným účastníkům turnaje.
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