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Športovo-technická komisia

Slovenský šachový zväz
vyhlasuje výberové konanie (konkurz) na usporiadanie
Majstrovstiev SR jednotlivcov a žien v roku 2019
Termín: prvá polovica júla 2019
Hrací systém: uzavretý turnaj pre 10 účastníkov (kritériá účasti schváli VV SŠZ v súlade so
Súťažným poriadkom pre jednotlivcov), otvorený medzinárodný turnaj hraný švajčiarskym
systémom na 9 kôl (kvalifikačný turnaj pre MSR 2020, samostatné vyhodnotenie MSR žien
2019). Trvanie turnaja 9 dní, bez dvojkola.
Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 minút do konca partie s prídavkom 30s na každý ťah
metódou Fischer
Požiadavky na organizátora:
1. Návrh termínu.
2. Zabezpečenie všeobecne dostupného miesta konania Majstrovstiev s uspokojivou
možnosťou dopravného spojenia v požadovanom termíne konania podujatia.
3. Zabezpečenie hracej miestnosti s uvedením celkovej maximálnej kapacity hráčov a
vyhovujúcimi podmienkami pre hru. Zároveň zabezpečenie priestoru pre rozhodcov
a členov organizačného tímu a priestoru pre divákov. Výhodou je klimatizovaná
hracia miestnosť. Mimo hracej miestnosti priestory pre analýzu partií a
komentovanie partií pre verejnosť s prístupom na internet pre účastníkov.
4. Zabezpečenie hracích potrieb na turnaje 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 – vhodné je
uviesť ponuky v rôznych úrovniach služieb a rôznych cenových reláciách.
6. Návrh výšky a zabezpečenie cenového fondu minimálne na úrovni predchádzajúceho
ročníka (1000 eur GM turnaj, 3750 eur Open) .
7. Občerstvenie pre hráčov počas kôl (minimálne káva a čaj a voda).
8. Zabezpečenie online prenosu minimálne celého GM turnaja a ďalších 30 partií
a úhrada nákladov na kvalifikovanú realizáciu online prenosu.
9. Návrh hlavného rozhodcu s kvalifikáciou podľa Súťažného poriadku jednotlivcov
10. Celoslovenská propagácia turnaja vrátane uverejnenia minimálne dvoch tlačových
správ o podujatí

Spoluúčasť SŠZ:
1. Príspevok SŠZ spolu 6000,- eur. SŠZ uhradí organizátorovi príspevok po predložení
faktúry za usporiadanie podujatia.
2. Súpravy na online prenos partií do maximálneho počtu 48 ks. Náklady na prevoz,
inštaláciu, prevádzkovanie, demontáž a odvoz hradí organizátor.
3. Propagácia podujatia.
Prihláška do výberového konania musí zahŕňať náležité objasnenie spôsobu splnenia
všetkých požiadaviek na organizátora a navyše:
1. Fotografiu a rozmery hracej miestnosti.
2. Ponuku ubytovania a stravovania vrátane cien.
3. Meno vedúceho organizačného tímu za organizátora (musí byť členom SŠZ), prípadne
aj členov organizačného tímu. Organizátorom môže byť iba právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ. V prípade právnickej osoby musí byť prihláška do
konkurzu podpísaná jej štatutárom.
4. Uveďte, čo dokážete poskytnúť nad rámec požiadaviek na organizátora, prečo by
mala byť vybraná práve Vaša ponuka.
Termín podania prihlášok do konkurzu je do 30.09.2018. Preferovaná forma prihlášok je
elektronická, prihlášky prijíma sekretariát SŠZ.
V prípade, že do stanoveného termínu nebude prijatá žiadna prihláška, ktorá by spĺňala
zadané konkurzné podmienky, bude vyhlásené druhé kolo s termínom prihlášok do
15.11.2018.
Členmi výberovej komisie sú členovia VV SŠZ. Príp. prítomný zástupca Najvyššieho orgánu
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.
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