
 
 

 

 

Pravidla motivačních cen ŠSČR 

účinná od 1. 1. 2017  

Cena Františka Pitharta  
30.000 Kč pro chlapce, kteří dosáhnout ratingu 2400 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci 

roku, ve kterém dovršili věk 16 let. 

30.000 Kč pro dívky, které dosáhnou ratingu 2100 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci 

roku, ve kterém dovršily věk 16 let. 

Cenu lze získat pouze jednou. 

Cena Vratislava Hory 
60.000 Kč pro hráče, kteří dosáhnout ratingu 2500 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci 

roku, ve kterém dovršili věk 20 let. 

60.000 Kč pro ženy, které dosáhnout ratingu 2250 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci 

roku, ve kterém dovršily věk 20 let. 

Cenu lze získat pouze jednou. 

Cena Evžena Gonsiora 
90.000 Kč pro hráče s ratingem FIDE k 1. 1. roku ve výši 2450 a více a hráčky s ratingem FIDE k 1. 1. 

roku ve výši 2150 a více, kteří splní od 1. 1. do 1. 1. následujícího roku všechny uvedené podmínky: 

Pro hráče v ratingovém rozmezí 2450 - 2549: 

1. odehrají nejméně 20 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE. 
2. odehrají nejméně 36 partií v nejméně 4 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče. 
3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na 

kterých budou mít započteny vždy nejméně 4 partie. 

Cílové zvýšení ratingu pro tuto skupinu se vypočítá podle vzorce 25+((2600 - rating k 1. 1.)x0,25) 
 
Pro hráče v ratingovém rozmezí 2550 - 2599: 

1. odehrají nejméně 15 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE. 
2. odehrají nejméně 36 partií v nejméně 4 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče. 



 
 

 

 

3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na 
kterých budou mít započteny vždy nejméně 4 partie. 

Cílové zvýšení ratingu pro tuto skupinu se vypočítá podle vzorce 25+((2600-rating k 1. 1. )x0,25) 
 
Pro hráče v ratingovém rozmezí 2600 - 2649: 

1. odehrají nejméně 10 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE. 
2. odehrají nejméně 27 partií v nejméně 3 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče. 
3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na 

kterých budou mít započteny vždy nejméně 3 partie. 

Cílové zvýšení ratingu pro tuto skupinu se vypočítá podle vzorce 15+ ((2750-rating k 1. 1. )x0,067). 

Pro hráče v ratingovém rozmezí 2650 - 2699: 

1. odehrají nejméně 10 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE. 
2. odehrají nejméně 27 partií v nejméně 3 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče. 
3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na 

kterých budou mít započteny vždy nejméně 3 partie. 

Cílové zvýšení ratingu pro tuto skupinu se vypočítá podle vzorce 15+ ((2750-rating k 1. 1. )x0,067). 

Pro hráče s ratingem 2700 a výše: 

1. odehrají nejméně 10 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE. 
2. odehrají nejméně 18 partií v nejméně 2 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče. 
3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na 

kterých budou mít započteny vždy nejméně 3 partie. 

Cílové zvýšení ratingu pro tuto skupinu se vypočítá podle vzorce 15+((2750-rating k 1. 1. )x0,067) 
 
Pro hráčky v ratingovém rozmezí 2150 - 2324: 

1. odehrají nejméně 20 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE. 
2. odehrají nejméně 36 partií v nejméně 4 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče. 
3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na 

kterých budou mít započteny vždy nejméně 4 partie. 

Cílové zvýšení ratingu pro tuto skupinu se vypočítá podle vzorce 25+((2325-rating k 1. 1. )x0,25) 
 
Pro hráčky v ratingovém rozmezí 2325 - 2374: 



 
 

 

 

1. odehrají nejméně 15 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE. 
2. odehrají nejméně 27 partií v nejméně 3 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče. 
3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na 

kterých budou mít započteny vždy nejméně 3 partie. 

Cílové zvýšení ratingu pro tuto skupinu se vypočítá podle vzorce 20+((2375-rating k 1. 1. )x0,25) 
 
Cenu Evžena Gonsiora lze získat opakovaně. 

Obecné podmínky 
Cenu mohou získat pouze řádní členové ŠSČR, kteří jsou k 1. 1. roku vedeni na FRL pod federací CZE 

jako aktivní. 

ŠSČR si vyhrazuje právo cenu neudělit v případě, že hráč/ka bude podezřelý z podvádění, ovlivňování 

výsledků či jiného porušení Stanov ŠSČR. 

Schváleno VV ŠSČR 7. 2. 2017 


