Slovenský šachový zväz
Sídlo sekretariátu SŠZ: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
Telefón: 0948 640 046, E-mail: sekretariat@chess.sk, www.chess.sk

Konkurz na usporiadanie
Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov a žiačok základných škôl a
1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu v školskom
roku 2016/17
Termín podania prihlášok do konkurzu je do 15. 10. 2016. Preferovaná forma prihlášok je
elektronická, prihlášky prijíma sekretariát SŠZ.
Športovo-technické požiadavky:
Systém: Dva oddelené turnaje (chlapci, dievčatá) švajčiarskym systémom na 7 kôl uzavreté pre
hráčov, ktorí si postup vybojovali v postupových turnajoch. Maximálny počet hráčov je 60, z toho
30 chlapcov a 30 dievčat. Zvýhodnení budú žiadatelia, ktorí ponúknu spojenie MSR ZŠ
s MSR SŠ v jeden kalendárny deň na jednom mieste s kapacitou miestnosti cca. 120
osôb.
Tempo hry: 2 x 20 min., resp. 2 x 15 min. + 5 s bonus na ťah.
Navrhovaný termín: Jeden pracovný deň v 51. týždni (12.-16. 12. 2016).
Právo účasti: žiaci a žiačky základných škôl s dátumom narodenia v rozmedzí 1. 1. 2001 - 31.
12. 2010
Logistické požiadavky pre účastníkov konania, určené SŠZ ako vyhlasovateľom:
1. Zabezpečenie všeobecne dostupného miesta konania turnaja s uspokojivou možnosťou
dopravného spojenia v požadovanom termíne konania akcie
2. Zabezpečenie hracej miestnosti s kapacitou min. 60 osôb (resp. 120 osôb pri spojení MSR ZŠ
s MSR SŠ) s vyhovujúcimi podmienkami pre hru
3. Zabezpečenie stravovacích možností v cenových reláciách bežných pre školské prostredie
4. Zabezpečenie cenového fondu vo výške minimálne 72 Eur (pri spojení MSR ZŠ s MSR SŠ
144 Eur)
5. Garantovanie vykrytia nákladov turnaja
6. Názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja a kontaktnej osoby,
7. Návrh rozhodcov turnaja
8. Zabezpečenie primeranej propagácie turnaja
9. Zabezpečenie vydania diplomov a medailí za 1. – 3. miesto v každej kategórii pri vyhodnotení
10. Zabezpečiť splnenie ostatných podmienok podľa Súťažného poriadku majstrovských súťaží
žiakov a žiačok ZŠ, 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ, 2. stupňa OGY v zrýchlenom
šachu
Prihláška do výberového konania musí zahŕňať náležité objasnenie spôsobu splnenia
všetkých logistických požiadaviek.
V prihláške do konkurzu treba uviesť:
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava…
- podrobnejší popis hracej miestnosti
- presný termín a program
- ubytovacie a stravovacie možnosti, cenové relácie
- cenový fond
- garancie vykrytia nákladov turnaja
- iné (propagácia, médiá, internet atď.)

Príspevok SŠZ: Spolu max. 250,-- Eur (pri spojení MSR ZŠ s MSR SŠ max. 500, -- Eur)
Doplňujúce informácie SŠZ ako vyhlasovateľa konkurzu:
VV SŠZ ako garant podujatia vyžaduje akceptovanie nominovaného zástupcu v organizačnom
výbore podujatia. SŠZ môže zapožičať 30 ks digitálnych šachových hodín.
Výsledky výberového konania budú zverejnené v Zápise a uzneseniach z VV SŠZ a do 30 dní
od vyhodnotenia výberového konania SŠZ zašle úspešnému uchádzačovi návrh Zmluvy o
spolupráci pri organizácii M SR. Hlavného rozhodcu turnaja schvaľuje VV SŠZ.
Prípadné otázky konzultovať:
Manažér projektu Šach na školách Stanislav Vlček, Tel.: 0910 623 563, E-mail:
wlk1977@yahoo.com,
Sekretariát SŠZ, Sídlo sekretariátu SŠZ: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky, Tel.:
0948 640 046, E-mail: sekretariat@chess.sk, www.chess.sk

