Kritériá pre zaradenie na Listinu talentov SŠZ
1. Listina talentov Slovenského šachového zväzu, je zoznam nádejnej a talentovanej mládeže
z celého Slovenska, vo veku do 20 rokov, ktorá už preukázala vysoké športové
majstrovstvo (úspechy). Zaradenie do zoznamu je morálnym, spoločenským a športovým
ocenením športovca. Mládežníkom zaradeným na Listinu talentov SŠZ, budú poskytnuté i
hmotné a finančné zvýhodnenia a stimuly podľa ich výkonnosti a možností SŠZ.
2. Do Listiny talentov SŠZ sa bude zaraďovať mládež na základe výsledkov aktuálnych MSR
mládeže v jednotlivých kategóriách, ktorá získa 30% a viac bodov. Ďalej aj mládež, ktorá
spĺňa tabuľky výkonnostných limitov A a B(dodatok č.2) minimálne 9, za sebou idúcich
mesiacov a zahrá v tomto období 45 partií. Do Listiny talentov bude zaradená aj mládež,
ktorá získa 30% a viac bodov na mládežníckych MS, ME a MEU jednotlivcov v danom
roku.
3. Do Listiny talentov SŠZ sa zaradia aj deti, ktoré získajú 30% a viac bodov vo finále GPX
mládeže, v kategóriách CH8 a D8. Do listiny je možné zaradiť aj výrazné talenty, ktoré
navrhnú a schvália členovia Trénersko-metodickej komisie SŠZ.
4. Do Listiny talentov SŠZ sa zaradia aj medailisti z MSR juniorov. Ich zaradenie však zaniká
dovŕšením veku 20 rokov.
5. Do Listiny talentov SŠZ budú zaradené len deti, ktoré nebudú mať v sledovanom období
žiadny disciplinárny priestupok, resp. záväzok voči SŠZ.
6. Listinu talentov SŠZ zverejní po záverečnom sledovanom podujatí v roku sekretariát SŠZ
na návrh Trénersko-metodickej komisie SŠZ, resp. sa bude aktualizovať po vyššie
uvedených a splnených podmienkach. Hlavná aktualizácia bude po MSR mládeže do
dvoch pracovných dní, od skončenia majstrovstiev.
7. Listina talentov SŠZ sa bude aktualizovať s platnosťou na 2 roky.
8. Kritériá zaradenia do Listiny talentov sú prehľadne uvedené v tabuľke(dodatok č.1), ktorá
súčasne rozdeľuje listinu talentov na výkonnostné kategórie.
Hráči z Kategórie A+ až B1 budú členmi NA.
Hráči z Kategórie B2 až E3 budú členmi RA.
Toto rozdelenie zabezpečí, že Regionálne akadémie sa budú starať tak ako je to uvedené
v štatúte, o talentovanú mládež.
Počet členov RŠA z listiny talentov je minimálne 12 aktívnych členov.
Všetky deti uvedené na listine talentov, majú nárok zúčastniť sa open sústredení Národnej
Šachovej Akadémie bez príplatku, a príslušnými zľavami podľa svojho zaradenia do skupín.

Dodatok č.1.
Tabuľka skupín Listina talentov.

Dodatok č.2.
Tabuľky výkonnostných limitov podľa ratingu
Tabuľka výkonnostných A limitov

Limity :
Mládež do

vek
8 r.
10 r.
12 r.
14 r.
16 r.
18 r.
20 r.

FIDE rating
CH

D

1850
2100
2250
2400
2500
2550
2600

1700
1850
2000
2150
2250
2350
2450

SŠZ zaradí do kategórie A2 všetkých hráčov, ktorí budú spĺňať stanovené výkonnostné
kritéria uvedené v tabuľke výkonnostných A limitov minimálne 9 za sebou idúcich
mesiacov a budú mať v tomto období 45 započítaných partií.

Tabuľka výkonnostných B limitov
SŠZ zaradí do kategórie A3 všetkých hráčov, ktorí budú spĺňať stanovené výkonnostné
kritéria, uvedené v tabuľke výkonnostných B limitov, minimálne 9 za sebou idúcich
mesiacov. Súčasne budú mať v tomto období 45 započítaných partií.

Limity :
Mládež do

vek
8 r.
10 r.
12 r.
14 r.
16 r.
18 r.
20 r.

FIDE rating
CH

D

1750
2000
2200
2350
2450
2500
2550

1600
1750
1900
2050
2150
2250
2350

Reprezentovať SR budú hráči kategórie A, ďalej hráči ktorí si to vybojujú v domácich
šampionátoch, resp. hráči extra, ktorí ale budú štartovať na vlastné náklady s povinnosťou
zabezpečiť si vlastného trénera. Víťazi MSR v jednotlivých kategóriách, budú mať aj naďalej
právo výberu, či štartovať na MS, alebo ME, po výbere hráčov kategórie A. Druhý v poradí sa
bude musieť prispôsobiť. Tretí v poradí v kategóriách do 14 rokov budú môcť štartovať na
MEU.
SŠZ uhradí všetky náklady spojené s účasťou hráčov, ktorí budú spĺňať stanovené
výkonnostné kritériá minimálne 9 za sebou idúcich ratingovaných období a 45 započítaných
partií.
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