Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele

Mistrovství Čech kategorie HD10 pro rok 2015
hrané společně s otevřeným Mistrovstvím Čech 2015
pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ

dětí do 8 let

Termín: pátek 13. 11. až úterý 17. 11. 2015, turnaj HD 8 je dvoudenní a pořadatel si zvolí
jeho termín v uvedeném rozsahu.
Dotace ŠSČR: 7.000 Kč
Požadavky na pořadatele:




















zajistit vhodnou hrací místnost;
uhradit pobytové náklady (= celodenní strava a ubytování) minimálně dvěma
rozhodčím nominovaných Komisí rozhodčích ŠSČR (pořadatel může vhodné rozhodčí
navrhnout, jejich nominaci však musí schválit KR ŠSČR);
uhradit dle příslušných směrnic odměny rozhodčím;
zajistit partiáře pro účastníky mistrovství H10;
umožnit účast v mistrovství H10 všem oprávněným účastníkům (způsob nominace
a okruh hráčů oprávněných hrát mistrovství této kategorie určuje KM ŠSČR; pořadatel
má právo kategorii doplnit max. dvěma vlastními žáky), přičemž všichni hráči musí být
aktivně registrováni v ŠSČR;
umožnit účast všem účastníkům kategorie do 8 let (turnaj je Open), kteří splňují
podmínku věkového limitu a přihlásí se do termínu stanoveného pořadatelem;
dívky hrají společně s chlapci, vyhodnoceny jsou zvlášť;
po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a stravu všem hráčům
a jejich doprovodu, kteří o to v řádném termínu požádají;
vybrat od hráčů vklad. Vklad pořadatel použije na úhradu části nákladů spojených s
pořádáním mistrovství. Výši vkladu si stanoví pořadatel podle vlastní úvahy do výše
500 Kč, přičemž platí zásada: v chlapeckých kategoriích mají hráči přímo postupující a
přeborníci krajů startovné o 250,-Kč nižší než ostatní a hráči uvedení na listině talentů
KM ŠSČR vklad neplatí. Informace o jeho výši je součástí přihlášky do konkurzu.
dodržet stanovené tempo hry: u kategorie HD10 90 minut + 30 sekund/tah pro
každého hráče s povinností zapisování, u kategorie do 8 let 20 minut + 10 sekund/tah
pro každého hráče bez povinnosti zapisování;
hrací systém švýcarský na 9 kol;
dodržet ve švýcarském systému následující kritéria hodnocení konečného pořadí:
 počet získaných bodů;
 střední Buchholz;
 Buchholz;
 větší počet výher;
 Sonneborn-Berger;
 los;
minimálně 7 dní před turnajem zaslat webmasterovi a sekretariátu ŠSČR odkaz na
výsledky na webu chess-results.com;
ihned po každém kole zveřejňovat průběžné výsledky a pořadí na webových
stránkách mistrovství a v místě konání na vývěsce mistrovství u hracího sálu;



ve spolupráci s rozhodčími sestavit závěrečnou zprávu o mistrovství.

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující časový harmonogram úkolů:









do 30. června 2015 předat předsedovi Komise mládeže ŠSČR ke schválení text
propozic mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v textovém
editoru Word a zaslán elektronickou poštou;
do 11. července 2015 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání mistrovství;
propozice bezplatně rozeslat všem, kteří o ně projeví zájem;
po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem
zúčastněným hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR;
výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození
a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní
listina, kde budou tyto údaje uvedeny);
do 14 dnů po skončení přeboru zaslat pověřenému členu komise mládeže (Ing.
Vladimír Hadraba) seznam hráčů postupujících do republikového přeboru.

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 ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace, a to až do výše 7.000 Kč.
Doporučení KM ŠSČR:




pobytové náklady (= ubytování a stravování) by neměly překročit částku 500 Kč za
osobu a den. Je však možno nabídnout více druhů ubytování, u luxusnějšího typu
může být částka 500 Kč překročena.
nabídka souběžného uspořádání sedmikolového Openu (či Openů) pro dospělý
doprovod a další zájemce;

Kritéria výběru (pořadí bodů není rozhodující):









splnění doporučení Komise mládeže ŠSČR;
případná úspora prostředků ŠSČR (požadavek na menší dotaci);
případná úspora pobytových nákladů hráčů (snaha o co nejmenší pobytové náklady);
kvalita ubytování a hrací místnosti;
zajištění cenového fondu;
nabídka doprovodných akcí, možnost kulturního a sportovního vyžití hráčů
a doprovodu ve volném čase;
zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí;
další nabídky pořadatele směřující ke zvýšení úrovně akce.

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 31. května 2015 pověřenému členu komise mládeže (Ing.
Vladimír Hadraba) na e-mail: v.hadraba@volny.cz.
KM ŠSČR rozhodne o výsledku konkurzu do 15. 6. 2015.

V přihlášce kromě vyjádření se k výše uvedeným bodům uveďte rovněž jméno a adresu
ředitele turnaje. Dále nezapomeňte prosím uvést co nejvíce podrobností o místu uspořádání,
hrací místnosti, stravování, ubytování, zamýšlené organizaci a event. doprovodném
programu (viz kritéria výběru), jakož i o dopravní dostupnosti místa konání veřejnými
dopravními prostředky.

