Požadavky pro výběrové řízení
Soutěž: PŘEBOR PRAHY DRUŽSTEV MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2022
Příspěvek od PŠS: maximálně 4 000 Kč
___________________________________________________________________________
Turnajové požadavky:
-

uspořádat turnaj pro 6-ti členná družstva hráčů a hráček do 12 let

-

dodržet základní pravidla turnaje
o

termín: 3.4.2022

o

maximální startovné za družstvo je 200 Kč

o

účastnit se mohou družstva žáků (žákyň) narozených v roce 2009 a později, přičemž
v sestavě musí být vždy alespoň jeden žák (žákyně) nar. roku 2012 či později a
alespoň jedna dívka (nelze sloučit), nastoupit k zápasu může vždy 1 host nebo cizinec

o

právo účasti mají družstva z oddílů registrovaných v ŠSČR v rámci PŠS a družstva škol
nebo DDM

o

hraje se podle Pravidel FIDE pro rapid šach, Soutěžního řádu ŠSČR a obecných
propozic pro MČR družstev ml. žáků

o

systém turnaje: švýcarský systém minimálně na 7 kol, v případě malého počtu každý
s každým

o

tempo hry v rozmezí: 2 x 15-25 minut na partii + 5s/tah bez zápisu a čekací dobu
5 minut

o

hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300
bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo
o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním, u hráčů
bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000), platí VT
uvedené v databázi členů ŠSČR

o

o pořadí rozhodují zápasové body (3,1,0). Při stejném počtů bodů je druhým
pomocným hodnocením střední Buchholz ze zápasových bodů, dále Buchholz ze
zápasových bodů, počet partiových bodů (skóre), vzájemný zápas a los

-

zajistit vhodnou hrací místnost (místnosti) pro hru

-

zajistit započítání turnaje na rapid ELO ČR

-

všechny turnaje řídit programem Swissmanager

-

zveřejňovat a aktualizovat výsledky všech turnajů po každém kole na serveru
http://chessresults.com

-

zajistit dostatečný počet rozhodčích

-

ceny pro jednotlivé turnaje: poháry a medaile pro 1. tři nejvýše umístěné týmy zajistí Pražský
šachový svaz

Administrativní požadavky:
-

odeslat přihlášku do výběrového řízení do 1.11. na koptap@seznam.cz s návrhem propozic

-

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

-

výše příspěvku požadovaného od PŠS

-

zkušenost pořadatele z pořádání obdobných akcí

-

rozšíření cenového fondu (navýšení oproti základním cenám)

-

navržené místo konání (dostupnost, kvalita)

-

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.

