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

Slovenský šachový zväz vyhlasuje grantovú výzvu
na podporu organizácie tradičných a významných podujatí
1 Cieľ výzvy
Slovenský šachový zväz v záujme prispieť k pokračovaniu tradície významných šachových
podujatí na Slovensku a podporiť tradičných organizátorov šachových podujatí vyhlasuje pre
rok 2021 výzvu na nasledovnú organizáciu podujatí.

2 Organizácia podujatí
Seriál tradičných a významných podujatí (ďalej len seriál) riadi Výkonný výbor SŠZ
prostredníctvom povereného člena VV SŠZ. Žiadosti posudzuje a príspevok schvaľuje VV SŠZ
svojím uznesením.
Usporiadateľmi turnajov zaradených do seriálu sú šachové kluby alebo iné právnické osoby
pôsobiace na území Slovenskej republiky.

3 Podmienky zaradenia turnaja do seriálu
Na zaradenie do seriálu sa musí turnaj uskutočniť na území SR v období od 1.8. do 15.11. a
zároveň splniť jedno alebo viacero z uvedených kritérií:
a) turnaj bude mať svoj minimálne 15. ročník
b) priemerný rating všetkých účastníkov je viac ako 2300 (posledné 3 ročníky)
c) počet účastníkov viac ako 70 (3x z posledných 5 ročníkov)
V prípade, že ide o turnaj s možnosťou splnenia noriem GM, IM, WGM, WIM, musia byť
deklarované všetky podmienky časti B.01 Handbooku FIDE (International Title Regulations).
Žiadateľ musí v prílohe žiadosti hodnoverne dokladovať splnenie podmienok uvedených
v písmenách a) až c).
Usporiadateľ požiada VV SŠZ na adresy Sekretariátu SŠZ sekretariat@chess.sk a
rasto.diviak@gmail.com o zaradenie do seriálu písomne alebo elektronicky prostredníctvom
príslušného formulára (je súčasťou tejto výzvy) minimálne 10 kalendárnych dní pred
začiatkom turnaja, najneskôr však v termínoch podľa bodu 8 tejto výzvy.
Na zaradenie turnaja do seriálu a podpory organizátorov podľa bodu 4 nie je právny nárok
ani pri splnení všetkých podmienok pre zaradenie. Vyhlasovateľ seriálu rozhodne o zaradení
do seriálu v súlade so schváleným rozpočtom SŠZ.

4 Podpora organizátorov
Slovenský šachový zväz podporí turnaj zaradený do seriálu maximálne do výšky 500 Eur,
pričom kruhový turnaj s možnosťou uhratia GM normy sumou maximálne do výšky 1.000
Eur.
Príspevok sa vyplatí usporiadateľovi po ukončení turnaja formou refundácie nákladov.
Vyhlasovateľ môže schválený príspevok znížiť alebo nevyplatiť vôbec, pokiaľ neboli splnené
povinnosti usporiadateľa turnaja podľa bodu 6 tejto výzvy a podľa dokumentu Podmienky
pre organizátorov šachových turnajov s podporou SŠZ.

5 Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami na vyúčtovanie schváleného príspevku sú: ubytovanie; strava;
doprava; nájom športovej infraštruktúry; nájom športových zariadení; nájom techniky;
dopingová kontrola; osobné náklady rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí vrátane
výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovnoprávneho vzťahu
alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie rozhodcov a organizátorov súťaží
a podujatí; nákup vecných cien pre športovcov; poistenie podujatia; poplatok za
organizovanie podujatia; propagácia podujatia okrem výdavkov súvisiacich s propagáciou
komerčných partnerov; technické zabezpečenie podujatia; zdravotné zabezpečenie
podujatia; strážna služba; požiarna služba; záchranná služba; dobrovoľníctvo v športe;
cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v
znení neskorších predpisov.

6 Povinnosti usporiadateľa turnaja
•
•

priebežne počas turnaja zverejňovať výsledky
dodržať Všeobecné podmienky dokumentu Podmienky pre organizátorov šachových
turnajov s podporou SŠZ.

7 Povinnosti vyhlasovateľa seriálu
•
•

•

viesť kalendár podujatí zaradených do seriálu
posúdiť každú žiadosť o zaradenie turnaja do seriálu, umožniť odstrániť formálne
chyby žiadosti a najneskôr do 10 kalendárnych dní od konečného termínu podávania
žiadostí rozhodnúť o schválení resp. neschválení podpory
v prípade zaradenia podujatia do seriálu poskytnúť usporiadateľovi turnaja finančnú
podporu v súlade s touto výzvou.

8 Termíny
Táto výzva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.7.2021.
Prihlášky na podujatia začínajúce do 31.8.2021 majú termín prihlášky najneskôr 15.8.2021,
podujatia po 31.8.2021 najneskôr do 30.9.2021. Podujatia, ktoré môžu byť podporené,
musia mať najneskorší termín ukončenia 15.11.2021.
Milan Roman / prezident SŠZ

Rastislav Diviak / predseda ŠTK SŠZ

Formular turnaja
Tradicne alebo vyznamne
podujatie 2021
Usporiadateľ:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:
Poverená osoba:
Názov turnaja:
Miesto konania:
Dátum konania:
Možnosť plnenia normy:
Ročník podujatia:
Hlavný rozhodca:
Riaditeľ turnaja:
Tempo hry:
Typ turnaja:
Stručný popis (tradícia, cieľová skupina, prínos):

Dátum:
Meno a podpis:

