Slovenský šachový zväz
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01 Prievidza
Telefón: 0948 640 046, E-mail: sekretariat@chess.sk, www.chess.sk

Konkurzy na usporiadanie
Majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže
jednotlivcov a družstiev v roku 2013

Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže jednotlivcov
do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov D a CH

Systém:

otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 9 kôl,
s jednou možnosťou dvoch kôl v jeden deň
Schválené tempo hry 90 minút na 40 ťahov + 30 minút do konca
partie s prídavkom 30 s/každý ťah, metódou Fischer

Termín:

5. - 17. apríl 2013

Zabezpečiť podmienky podľa SPJ platného od roku 2012
Príspevok SŠZ:

spolu 1800,-- eur
+ diplomy a medaily pre 1. – 3. miesto v každej kategórii 8 až
18 CH a D

V prihláške do konkurzu v termíne do 30. 09. 2012 treba uviesť:
-

presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava…

-

podrobnejší popis hracej miestnosti

-

presný termín a program

-

ubytovacie a stravovacie možnosti, cenové relácie

-

výšku vkladov do turnaja, cenový fond

-

garancie vykrytia nákladov turnaja

-

názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná
osoba

-

návrh rozhodcov turnaja

-

iné (propagácia, médiá, internet atď.)

Poznámka:
Prípadné otázky na možnosť delenia Majstrovstiev SR mládeže do dvoch
termínov konzultovať s predsedom Komisie mládeže SŠZ.
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Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže jednotlivcov
8, 10, 12-ročných CH a D v rapid šachu
(s vyhodnotením kategórie 6-ročných v rámci kategórie 8-ročných + medaily)
a
Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže družstiev mladších žiakov

Systém:

otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 7 kôl, resp.
uzavretý, podľa SPJ a SPD ml.
Tempo hry: 2 x 20 min + 5 s bonus

Termín:

20. – 21. apríla 2013

Zabezpečiť podmienky podľa HPJ
Príspevok SŠZ:

finančná dotácia spolu 300,- eur
diplomy a medaily pre 1. – 3. miesto v každej kategórii
a pre 1. – 3. družstvo (3 x 5 ks)

V prihláške do konkurzu v termíne do 30. 09. 2012 treba uviesť:
-

presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava...

-

ubytovacie a stravovacie možnosti, cenové relácie

-

podrobnejší popis hracej miestnosti

-

presný termín a program

-

výšku vkladov do turnaja

-

názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná
osoba

-

návrh rozhodcov turnaja

-

iné (propagácia, médiá, internet atď.)
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Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže jednotlivcov
14, 16 a 20-ročných CH a D v rapid šachu
a
Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže družstiev starších žiakov

Systém:

otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 7 kôl, resp.
uzavretý, podľa SPJ
Tempo hry 2 x 20 min + 5 s bonus

Termín:

1. – 2. júna 2013

Zabezpečiť podmienky podľa SPJ a SPD ml.
Príspevok SŠZ:

finančná dotácia spolu 300,-- eur
(z toho jednotlivci 200,-- eur; družstvá 100,-- eur)
diplomy a medaily pre 1. – 3. miesto v každej kategórii
a pre 1. – 3. družstvo (3 x 5 ks)

V prihláške do konkurzu v termíne do 30. 09. 2012 treba uviesť:
-

presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-

ubytovacie a stravovacie možnosti, cenové relácie

-

podrobnejší popis hracej miestnosti

-

termín konania

-

výšku vkladov do turnaja

-

názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná
osoba

-

návrh rozhodcov turnaja

-

iné (propagácia, médiá, internet atď.)
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Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže
dorasteneckých družstiev
(Finále Dorasteneckej ligy SR FIDE turnaj)

Systém:

samostatný uzavretý turnaj dorasteneckých družstiev
(postupujúci podľa platného SP Dorasteneckej ligy SR)
Vek hráčov pre sezónu 2012/2013: narodení po 01. 01. 1995
Tempo hry vo finále 2 x 90 min + 30 s/ťah na celú partiu

Termín:

3. – 5. mája 2013

Zabezpečiť podmienky pre uzavretý turnaj šiestich 4-členných družstiev.
Finále DL SR sa pridelí jednému z postupujúcich družstiev v konkurznej
lehote do 7 dní od skončenia semifinále.
Príspevok SŠZ:

pre organizátora 200,-- eur so zabezpečením prenosu on-line
+ 300,-- eur cenový fond (1. miesto 150,-- eur; 2. miesto
100,-- eur; 3. miesto 50,-- eur)
(zvlášť príspevky vo forme dotácie na ubytovanie a cestovné
pre účastníkov DL SR podľa schválených pravidiel VV SŠZ)

+ diplomy a medaily 3 x 5 ks
V prihláške do konkurzu treba uviesť:
-

presné miesto konania
a stravovania účastníkov

turnaja,

možnosti

pricestovania,

ubytovania

-

podrobnejší popis hracej miestnosti

-

termín konania

-

názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná
osoba

-

návrh rozhodcov turnaja

-

iné (propagácia, médiá, internet atď.)
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Majstrovstvá Slovenskej republiky
juniorov a junioriek

Systém:

uzavretý turnaj 10 juniorov a 8 - 10 junioriek
Schválené tempo hry 90 min na 40 ťahov + 30 minút do konca
partie s prídavkom 30 s/každý ťah, metódou Fischer
Do kategórie juniorov, junioriek patria hráči, hráčky narodení
po 01. 01. 1993

Termín:

21. – 28. apríla 2013
(prípadnú zmenu termínu schvaľuje na návrh organizátora VV SŠZ)

Príspevok SŠZ:

600,-- eur + diplomy a medaily

V prihláške do konkurzu v termíne do 30. 09. 2012 treba uviesť:
-

presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava…

-

podrobnejší popis hracej miestnosti

-

presný termín konania a program

-

ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie

-

výšku vkladov do turnaja, cenový fond

-

garancie vykrytia nákladov turnaja

-

názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná
osoba

-

návrh rozhodcov turnaja

-

iné (propagácia, médiá, internet atď.)
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Všeobecne:
Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje sekretariát SŠZ
sekretariat@chess.sk a predseda Komisie mládeže SŠZ Ing. Zdenek Gregor,
gregor@chess.sk, mobil: 0907 821 801.
Termín podania prihlášok do konkurzu je do 30. 09. 2012. Žiadosti,
prihlášky poslať elektronicky na sekretariát SŠZ a predsedovi Komisie
mládeže SŠZ.
Vyhodnotenie konkurzov sa uskutoční
do 15. 10. 2012. Výsledky budú
zverejnené v zápisnici a uzneseniach z VV SŠZ. Vyhodnotenie ponúk pripraví
predseda Komisie mládeže SŠZ na prerokovanie v komisii mládeže a predloží
návrhy konkurznej komisii.
Konkurznú komisiu tvoria členovia VV SŠZ, generálny sekretár SŠZ, predseda
alebo poverený zástupca Rady SŠZ a zástupca Kontrolnej komisie SŠZ.
Hlavného rozhodcu turnajov a garanta za VV SŠZ na Majstrovstvách SR mládeže
schvaľuje VV SŠZ.
Prípadné zdôvodnené zmeny v propozíciách jednotlivých majstrovských podujatí
schvaľuje VV SŠZ.

Schválené VV SŠZ dňa 14. 07. 2012 uznesením č. U04-06-2012.
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