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Tel. : +421/903363993 e-mail: sekretariat@chess.sk , www.chess.sk

Konkurz na usporiadanie
Majstrovstiev Slovenska mládeže
jednotlivcov v roku 2019
Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 2019 v kat. do 8,10,12,14,16 a 18 rokov D
a CH , junioriek (D20) a juniorov (CH20)

Systém : Otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 9 kôl, podľa pravidiel FIDE s jednou
možnosťou dvoch kôl v jeden deň. Spojenými kategóriami v spoločnom turnaji budú D16-18-20r a
CH18-20r
Schválené tempo hry 90 minút na 40ťahov + 30 minút do konca partie s prídavkom 30s /každý ťah,
metódou Fischer
Termín: ( 23.04.-04.05.2019)
Zabezpečiť podmienky : podľa platného SPJ
• Príspevok SŠZ spolu: 3500,-€
• V prihláške do konkurzu v termíne do 10.11.2018 je potrebné uviesť :
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava…
- podrobnejší popis hracej miestnosti
- návrh propozícií , presný termín a program podujatia
- ubytovacie a stravovacie možnosti,
- výšku vkladov do turnaja
- diplomy , medaile , poháre pre 1.-3./ každá kategória 8 až 18 D a CH + juniorky a juniori.
- cenový fond (kategórie juniorov a junioriek pre 1.-3 miesto finančné ceny)
- garancie vykrytia nákladov turnaja
- názov organizácie - zodpovednej osoby, garanta podujatia, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
- návrh na hlavného rozhodcu a rozhodcov turnaja
- iné ( propagácia, média, internet, atď.)
Poznámka: Prípadné dotazy na možnosť delenia M SR mládeže do dvoch termínov podľa jednotlivých
kategórií je potrebné konzultovať s predsedom KM SŠZ. Delenie príspevku dotácie v prípade delenia .
Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje sekretariát SŠZ sekretariat@chess.sk a poverený člen VV SSZ
vedením KM SŠZ Zdeněk Gregor , zdenekgregorbb@gmail.com M: 0907/821801
Termín podania prihlášok do nového konkurzu na M SR mládeže 2019 je do 10.11.2018 . Žiadosti, prihlášky poslať
elektronicky na sekretariát SŠZ sekretariat@chess.sk a zdenekgregorbb@gmail.com.
Vyhodnotenie konkurzov M SR mládeže a ich zverejnenie sa uskutoční do 30.11.2018. Výsledky budú zverejnené v zápise
a uzneseniach z VV SŠZ. Vyhodnotenie ponúk pripraví člen VV SŠZ za KM SSZ prerokovaní v komisii mládeže a predloží
návrhy konkurznej komisii. Konkurznú komisiu tvoria členovia VV SŠZ.
Hlavného rozhodcu a garanta majstrovstiev mládeže na M SR mládeže schvaľuje VV SŠZ. S vybranými organizátormi
majstrovských podujatí budú následne uzatvorené zmluvy o organizovaní podujatia.
VV SSZ, Zdeněk Gregor , zdenekgregorbb@gmail.com M: 0907/821801
Dňa:20.10.2018
Schválené: VV SŠZ 20.10.2018.
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