
Požadavky pro výběrové řízení  

Soutěž: KVALIFIKAČNÍ TURNAJE PŘEBORU PRAHY MLÁDEŽE DO 10, 12, 14, 

16, 18 A 20 LET 2020/2021 

Příspěvek od PŠS: maximálně 1 000 Kč na každý turnaj 

___________________________________________________________________________  

Turnajové požadavky:  

- kvalifikačním turnajem může být jakýkoliv turnaj mládeže v rapid šachu probíhající 

v požadovaném období 

- v turnaji mohou startovat chlapci narození 1.1.2006 a mladší a registrovaní v PŠS, tak aby 

bylo možné vyhodnotit jejich pořadí – startují ve stejném turnaji 

- z každého turnaje postupuje do finále Prahy vždy 1 chlapec z každého ročníku narození 

2006-2013, postupy vyhodnotí KM PŠS po skončení turnaje 

- termín turnaje bude sobota nebo neděle v období 

- kvalifikace 1 – listopad 2020 

- kvalifikace 2 – prosinec 2020 

- kvalifikace 3 – leden 2021 

- kvalifikace 4 – únor 2021 

- systém turnaje stanoví pořadatel, může probíhat jeden turnaje nebo více turnajů podle 

kategorií 

- zajistit vhodnou hrací místnost (místnosti) pro hru  

- maximální startovné pro hráče je 100 Kč 

- zajistit započítání turnaje na rapid ELO ČR 

- všechny turnaje řídit programem Swissmanager  

- zveřejnit výsledky na serveru http://chessresults.com  

- zajistit dostatečný počet rozhodčích  

Administrativní požadavky:  

- je možné zaslat přihlášku jednoho nebo více turnajů 

- odeslat přihlášku do výběrového řízení do 10.9. na koptap@seznam.cz 

- odeslat finální propozice ke zveřejnění na webu PŠS nejpozději 2 měsíce před konáním akce 

na koptap@seznam.cz 

- po skončení turnaje bezplatně předat výsledkové listiny včetně fotografií družstev na prvních 

3 místech sekretariátu PŠS, na koptap@seznam.cz 

Kritéria výběru:  

- splnění požadavků PŠS  
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- vhodný termín turnaje nekolidující s mistrovskými turnaji mládeže 

- navržené místo konání (dostupnost, kvalita)  

- zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí 

- výše příspěvku požadovaného od PŠS  

- cenový fondu (navýšení oproti základním cenám)  

- nabídka doprovodných akcí  

- nabídka občerstvení  

- fotografická dokumentace  

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby 

uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen časový harmonogram úkolů, má KM PŠS 

právo snížit dotaci na turnaj.  


