Slovenský šachový zväz
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25 Nové Zámky
Tel. : +421/903363993 e-mail: sekretariat@chess.sk , www.chess.sk

Športovo-technická komisia

Slovenský šachový zväz
vyhlasuje výberové konanie (konkurz) na usporiadanie
Majstrovstiev SR amatérov v roku 2017
Termín: máj – október 2017
Hrací systém:
Otvorený turnaj pre hráčov s FIDE ratingom ku dňu začatia turnaja
maximálne 2199 alebo bez FIDE ratingu. Švajčiarsky systém na 7 kôl.
Tempo hry: 60 minút na celú partiu s prídavkom 30s na ťah metódou Fischer
Požiadavky na usporiadateľa:
1. Zabezpečenie všeobecne dostupného miesta konania Majstrovstiev s uspokojivou
možnosťou dopravného spojenia v požadovanom termíne konania podujatia.
2. Zabezpečenie hracej miestnosti s primeranou kapacitou a vyhovujúcimi podmienkami
pre hru. Výhodou je klimatizovaná hracia miestnosť. Mimo hracej miestnosti
priestory pre analýzu partií a komentovanie partií pre verejnosť.
3. Pripojenie na internet v hracej miestnosti (pre on-line prenos partií).
4. Zabezpečenie hracích potrieb na turnaj aj na analýzu partií
5. Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích možností v rovnakom objekte v akom sa
nachádza hracia miestnosť alebo v jeho blízkosti, za prijateľné ceny (podobné ako
predchádzajúce ročníky).
6. Zabezpečenie cenového fondu minimálne na úrovni predchádzajúceho ročníka.
7. Zabezpečenie primeranej propagácie turnaja a prístupu na internet pre účastníkov.
Spoluúčasť SŠZ:
1. Príspevok SŠZ 250,- eur
2. Súpravy na online prenos partií
3. Propagácia podujatia.
Prihláška do výberového konania musí zahŕňať náležité objasnenie spôsobu splnenia
všetkých požiadaviek na usporiadateľa a navyše:
1. Usporiadateľom môže byť iba právnická osoba - člen SŠZ
2. Prihláška do konkurzu musí byť podpísaná štatutárom právnickej osoby
3. Organizátor zašle fotografiu a rozmery hracej miestnosti.
4. Ponuku ubytovania a stravovania vrátane cien.

5. Meno vedúceho organizačného tímu za usporiadateľa, prípadne aj členov
organizačného tímu a navrhovaného hlavného rozhodcu.
6. Garanciu vykrytia nákladov turnaja.
7. Sprievodné podujatia pre účastníkov.
8. Uveďte čo dokážete poskytnúť nad rámec požiadaviek na usporiadateľa, prečo by
mala byť vybraná práve Vaša ponuka.
Termín podania prihlášok do konkurzu je do 15.03.2017. Preferovaná forma prihlášok je
elektronická, prihlášky prijíma sekretariát SŠZ.
Členmi výberovej komisie sú členovia VV SŠZ. Príp. prítomný zástupca Rady SŠZ bude mať
poradný hlas. 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 Dohody o spolupráci pri organizácii MSR.

Rastislav Diviak
predseda ŠTK SŠZ

František Jablonický
prezident SŠZ

