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

Konkurzy na usporiadanie
Majstrovstiev Slovenska mládeže
jednotlivcov a družstiev v roku 2020
Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 2020 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: V1 21. – 28.03. 2020
V2
14.-21.04.2020
Zabezpečiť podmienky : podľa platného SPJ
• Príspevok SŠZ spolu: 3500,-€
• V prihláške do konkurzu v termíne do 1.10.2019 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 V1 a V2 podľa
jednotlivých kategórií (T1: D a CH 8,10,12) (T2: D a CH 14, D 16+18+20, CH 16, CH 18+20) je
potrebné konzultovať s predsedom KM SŠZ. Delenie príspevku dotácie v prípade delenia M SR
mládeže do dvoch termínov je potom 300€/kat., resp. prípadné zmeny schvaľuje VV SŠZ.

Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 8,10, 12, ročných Ch a D
v rapid šachu ( s vyhodnotením kat. 6 ročných v rámci kat.8 ročných) a Majstrovstvá
Slovenska mládeže družstiev mladších žiakov 2020
Systém : otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 7 kôl, resp. uzavretý , podľa SPJ a SPD .
Tempo hry 2x20min.+ 5s bonus/ ťah
•

•

Termín T1 :V1 01.05.2020 (družstvá ml. žiakov) resp. pre Variant 2 V2a prípadne V2b (V2a v
termíne T1: 01.-02.05.2020 ) spojenie družstiev ml. žiakov a jednotlivcov v kat. Da CH 8,10, a 12r
( V2b 01.-03.05.2020 ) je možný pri spojení všetkých kat. jednotlivcov D a CH 8,10,12,14,16,a20r +
družstiev mladších a starších. žiakov počas uvedeného víkendu určeného M SR rapid mládeže starších
(t.j. piatok M SR dr. ml. žiaci , sobota M SR rapid všetky kat. a nedeľa M SR dr. st. žiakov )
Zabezpečiť podmienky : podľa SPJ a SPD
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•
•
•
-

Príspevok SŠZ : materiál na online prenosy, finančná dotácia 400€/ M SR jednotlivcov 8,10,12 r , a
400 €/ M SR dr. mladších žiakov spolu 800,- € resp. 1600 € pri V2
V prípade organizácie samostatného turnaj družstiev mladších žiakov je príspevok SŠZ 450,-€
V prihláške do konkurzu v termíne do 1.10.2019. potrebné uviesť :
presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava
ubytovacie a stravovacie možnosti, cenový fond
poháre ,diplomy a medaile pre 1.-3./ každá kategória vr. kat. do 6 rokov a pre 1.-3.družstvo pohár +
medaile ( 3x5 ks) + vecné ocenenie najlepších troch na šachovniciach
podrobnejší popis hracej miestnosti
návrh propozícií s presným termínom a program podujatia
výšku vkladov do turnaja,
názov organizácie - zodpovednej osoby, garanta podujatia ,meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
návrh na hlavného rozhodcu a rozhodcov turnaja
iné ( propagácia, média, internet, atď.)

Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 14 , 16 a 20 ročných Ch a D
v rapid šachu a Majstrovstvá Slovenska mládeže družstiev starších žiakov 2020
Systém : otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 7 kôl, resp. uzavretý , podľa SPJ
Tempo hry 2x20min.+ 5s bonus/ťah
•

•
•
•
-

TermínT2 : 23.-24.05 2020 resp. Variant 2 (V2 v termíne T2: 22.-24.05.2020) je možný pri spojení
všetkých kat. jednotlivcov a druž st. žiakov a prípadne aj ml. žiakov počas víkendu určeného M SR
rapid pre kat. mladších resp. starších žiakov v spojení s piatkom t.j. piatok M SR dr. ml. žiaci , sobota
M SR mládeže jednotlivcov v rapid-šachu všetky kategórie a nedeľa M SR dr. st. žiakov
Zabezpečiť podmienky : podľa SPJ a SPD ml.
Príspevok SŠZ : materiál na online prenosy
finančná dotácia 400,-€/ M SR jednotlivcov 14,16,20 r , a 400,- €/ M SR dr. starších
žiakov spolu 800,- € resp. 1600,- € pri V2
V prihláške do konkurzu v termíne do 1.10.2019. potrebné uviesť :
presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava
ubytovacie a stravovacie možnosti,
cenový fond (kategórie juniorov a junioriek pre 1.-3 miesto finančné ceny)
poháre diplomy a medaile pre 1.-3./ každá kategória a pre 1.-3.družstvá pohár + medaile ( 3x5 ks) +
vecné ocenenie najlepších troch na šachovniciach
podrobnejší popis hracej miestnosti
termín konania a návrh propozícií
výšku vkladov do turnaja,
názov organizácie - zodpovednej osoby, garanta podujatia, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
návrh na hlavného rozhodcu a rozhodcov turnaja
iné ( propagácia, média, internet, atď.)

Majstrovstvá Slovenska mládeže dorasteneckých družstiev 2020
( Finále DL SR FIDE turnaj)
Systém : Samostatný uzavretý turnaj dorasteneckých družstiev (postupujúci podľa platného SP-DLSR) .
Vek hráčov pre sezónu 2019/2020: nar. po 1.1.2002.

Tempo hry vo finále 2x90min. + 30sekúnd/ťah na celú partiu.
Termín : 08. -10.05.2020 ( min.3.dni)
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•

•
-

Zabezpečiť podmienky pre uzavretý turnaj šiestich 4-členných družstiev. Finále sa pridelí
jednému z postupujúcich družstiev v konkurznej lehote do 10dní od skončenia semifinále na
základe podanej prihlášky o organizáciu do 5 dní po ukončení semifinálových turnajov
riaditeľovi DL SR.
Príspevok SŠZ pre organizátora: 600,-€ + materiál na zabezpečenie prenosu on line + 600,-€
cenový fond (1.miesto 300,-€, 2.miesto 200,-€ 3. miesto 100,-€ vypláca sekretariát SŠZ + zvlášť –
príspevky vo forme dotácie na ubytovanie a cestovné pre účastníkov DL SR podľa schváleného
rozpočtu a platných pravidiel VV SŠZ po ukončení súťaže a jej vyhodnotení)
Termín podania prihlášok do konkurzu je do 30.3.2020 M SR resp. najneskôr do 7 dní po
ukončení semifinálových turnajov. Žiadosti, prihlášky poslať elektronicky na sekretariát SŠZ a
predsedovi KM SŠZ, riaditeľovi DL SR .
V prihláške do konkurzu treba uviesť :
Návrh na garanta podujatia , presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania , ubytovania a
stravovania účastníkov
Poháre 6ks , diplomy a medaile pre 1.-3.družstvo ( 3x5 ks)
podrobnejší popis hracej miestnosti
termín konania a návrh propozícií
názov organizácie - zodpovednej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
návrh na hlavného rozhodcu a rozhodcov turnaja
iné ( propagácia, média, internet, atď.)

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 konkurzov na M SR je do 1.10.2019 okrem finále DL SR . Žiadosti, prihlášky poslať
elektronicky na sekretariát SŠZ sekretariat@chess.sk a predsedovi KMSŠZ zdenekgregorbb@gmail.com .
Vyhodnotenie konkurzov M SR mládeže a ich zverejnenie sa uskutoční do 30.10.2019 okrem Finále DL SR. Výsledky budú
zverejnené v zápise a v 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 podmienkach organizovaní podujatia.
Prípadné vyvolané a zdôvodnené zmeny konkurzných podmienok a v navrhovaných propozíciách jednotlivých majstrovských
podujatí mládeže konzultovať s členom VV SŠZ zodpovedným za oblasť KM SŠZ a schvaľuje ich VV SŠZ.

VV SSZ, Zdenek Gregor , zdenekgregorbb@gmail.com M: 0907/821801
Dňa:16.08.2019
Schválené: VV SŠZ...............................
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