Kritériá pre nomináciu dospelých reprezentantov a reprezentantiek SR na roky 2020 a 2021

Základné požiadavky na reprezentanta:
a) všeobecné nároky:
životospráva, vystupovanie, vzťahy v kolektíve, osobnosť a pod.,
b) výkonnosť:
rating, výkonnostný rast za obdobie jeden až dva roky, počet odohraných partií za rok, psychická
odolnosť, fyzická dispozícia a pod.,
c) ochota reprezentovať za podmienok stanovených SŠZ.

Kritériá pre zaradenie do reprezentácie
Športový reprezentant je občan Slovenskej republiky (zákon č. 440/2015 Z.z. o športe § 29 ods. 2.).
Zoznam reprezentantov sa aktualizuje spravidla 1x ročne vždy po vydaní ratingu k 1.1., v prípade
potreby môže byť aktualizovaný k 1.7. Do zoznamu môže byť zaradený aktívny hráč/-ka, tzn. hráč
ktorý má pre kategóriu A+B min. 15 a pre kategóriu AW+BW min. 10 započítaných partií na rating
FIDE za uplynulý rok.
1) Kategória A (TOP tím jednotlivci)
- hráči s ratingom 2500F+
2) Kategória B (širšia reprezentácia jednotlivci)
- hráči s ratingom 2400F+
- hráči do 20 rokov, seniori nad 50 rokov, hráči s titulom FM s ratingom 2300F+
- hráči s titulom GM/IM
3) Kategória AW (TOP tím ženy)
- hráčky s ratingom 2250F+
4) Kategória BW (širšia reprezentácia ženy)
- hráčky s ratingom 2100F+;
- hráčky do 20 rokov, seniorky nad 50 rokov, hráčky s titulom WFM s ratingom 1900F+
- hráčky s titulom WGM/WIM

Nominačné kritériá na podujatia:
Vyššie sú uvedené všeobecné požiadavky a minimálne výkonnostné podmienky na zaradenie do
zoznamu reprezentantov.

Reprezentačný tréner:
Reprezentačného trénera a v prípade potreby nehrajúceho kapitána na dané podujatie schvaľuje VV
SŠZ.
Zostavenie reprezentačného tímu, prípadne zaradenie mládežníckych talentov na konkrétne
podujatie, navrhuje reprezentačný tréner a schvaľuje VV SŠZ.
Reprezentačnému trénerovi, pre nomináciu reprezentantov SR, slúžia ako podporný nástroj
nominačné kritéria.

Súťaže družstiev
Šachová olympiáda a Majstrovstvá Európy
Hlavnou zásadou je zostavenie podľa možnosti čo najsilnejšieho tímu reprezentácie s predpokladom
úspešne reprezentovať SR. Tréner prioritne nominuje hráčov TOP tímu na základe ich aktuálnej
výkonnosti a hernej praxe, v prípade nutnosti hráčov zo širšej reprezentácie.

Ostatné súťaže družstiev
(Mitropa Cup a iné)
Mitropa Cup:
1 hráč s titulom GM a 1-2 hráči s titulom IM a potenciálom na GM a 1-2 hráči s reálnou možnosťou
hrať o medzinárodné normy, resp. 1 hráčka s titulom IM/WGM a 1-4 hráčky s reálnou možnosťou
hrať o medzinárodné normy. Prednosť majú v prípade záujmu reprezentanti/-ky z TOP tímu podľa
ratingu k 1.1., resp. 1.7. (v závislosti od dátumu konania podujatia).
Súťaže jednotlivcov
Majstrovstvá Európy (klasický šach, rapid a blitz)
Právo účasti majú hráči umiestnení na 1. - 3. mieste MSR a 1-3 hráči podľa ratingu k 1.1., resp. právo
účasti má hráčka umiestnená na 1. mieste MSR a 1 hráčka podľa ratingu k 1.1. , resp. 1.7. (v závislosti
od dátumu konania podujatia).
Ostatné súťaže jednotlivcov
(Chess Masters & Chess Ladies, propagačné a reklamné akcie...)
Chess Masters: 1 hráč s titulom GM a 1-2 (3 v prípade organizácie podujatia na Slovensku) hráči
s reálnou možnosťou uhrať medzinárodné normy.
Chess Ladies: 1 hráčka s titulom WIM/IM/WGM a 1-2 (3 v prípade organizácie podujatia na
Slovensku) hráčky s reálnou možnosťou uhrať medzinárodné normy.
Prednosť majú v prípade záujmu reprezentanti/reprezentantky z TOP tímu podľa ratingu k 1.1. , resp.
1.7. (v závislosti od dátumu konania podujatia).

AMATÉRSKE ZMLUVY
Dva druhy amatérskej zmluvy, ročná (pre max. 5 mužov a 2 ženy) a zmluva na podujatie.
Amatérska ročná zmluva – požiadavky na hráčov
-reprezentant kategórie A
-poradie podľa ratingu k 1.1. (nie je povinnosť zmluvu podpísať, ak niekto ročnú zmluvu nepodpíše,
má možnosť ďalší v poradí podľa ratingu, nepodpísanie ročnej zmluvy nediskvalifikuje z účasti na TOP
podujatiach, je možné uzavrieť zmluvu na podujatie; podpísanie ročnej zmluvy negarantuje
nomináciu na TOP podujatie.)
-musí spĺňať všeobecné nároky pre nomináciu (viď vyššie)
-povinná účasť na minimálne 1 podujatí (prioritou sú TOP súťaže družstiev):
-TOP podujatia- Šachová Olympiáda resp. ME družstiev
-MSR
-ME jednotlivcov (klasický šach, rapid, blitz)
-Mitropa Cup
-Chess Masters, Chess Ladies
-povinnosť zúčastniť sa reprezentačného sústredenia a propagačných/reklamných akcií
organizovaných SŠZ (tlačová konferencia, simultánka a pod.)

Predložené na hlasovanie VV SŠZ dňa 15.07.2020.
Ing. Zdenek Gregor
prezident SŠZ

