Pravidla pro zařazení na listinu talentů KTCM JČ pro rok 2019
(aktualizováno 31.5.2019)
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1. Listina talentů - zařazení (dále LT)
vychází jedou ročně v lednu, nový hráči po splnění podmínek budou zapsáni i v
průběhu roku. Hráč uvedený na LT zde zůstane nejméně do příštího vydání LT. LT je
zveřejněna vždy během ledna. Změny a doplnění hráčů na LT provádí manažer KTCM
i na návrh KM JčŠS a oddílů. Oddíly si zařazení hráčů hlídají sami na základě
aktualizace ela ČR či FIDE a splnění podmínek.
Na listinu talentů jsou zařazení hráči s trvalým bydlištěm v JČ regionu nebo jsou
registrovaní v ŠSČR v oddílu z JČ.
Na listinu talentů jsou pro rok 2019 zařazeni hráči narození 2001 a mladší při splnění
jedné podmínky a), b), c). Dívky mají snížený požadavek na ELO o -150 bodů na elu.
a) Účastníci M-Čech mládeže v praktickém šachu H10-18. U dívek 10-18 navíc
umístění do 10 místa na MČ a MČR.
b) Vítězové krajského přeboru v praktickém šachu v kategoriích HD 10 až 18 bez
ohledu na elo. U dívek účast min. 3 hráček v kategorii.
c) Dosažením úrovně





1600 elo bodů pro skupinu A
1300 elo bodů pro skupinu B
Elo v praktickém šachu
Dívky mají sníženou mez o 150 elo bodů tj. 1450 a 1150

2. Pravidla pro soustředění pořádaných KTCM a oddíly, letních šachových táborů a
soustředěních s GM .
Listina talentů je rozdělena na skupinu "A" a skupinu" B."
Skupina "A":
 Srazy skupiny "A" pořádá manažer KTCM ve spolupráci s některým oddílem,
který zajistí materiál a prostory, ev. noclehy.Ten si fakturuje 1000 Kč za den
fakturou na JčŠS za nájem šachového materiálu.
 Hráči skupiny A mají při víkendovém srazu uhrazený v případě zájmu nocleh a
do vyčerpání 10% rozpočtu hrazený vklad při výuce GM i mimo kraj.
 Soustředění se mohou účastnit i zájemci ze skupiny B.
Skupina "B":
 Hráči z LT skupiny "B" jsou rozdělení do dvou částí -Sever a Jih. Seznam je v LT.
 Uchazeč o pořádání soustředění oznámí na adresu abartos@volny.cz termín a
organizátora akce, materiální a lektorské zajištění akce
 Soustředění vyhlášené pro jednu skupinu, se mohou účastnit i zájemci z druhé
skupiny a i zájemci mimo LT (zde je možný vklad do 50 Kč).
 Propozice soustředění bude zveřejněné na web stránkách JčŠS s dostatečným
předstihem nejméně 3 týdnů.
 Podmínkou konání je účast min.šesti zájemců a min. 6 vyučovacích hodin.
 Pořadatel soustředění po splnění podmínek vystaví fakturu JČ svazu na 4.000
Kč, odsouhlasí ji manažer KTCM a předseda JčŠS. Další upřesnění je
následující:
Pověřená osoba soustředění má za úkol:
 zveřejnit propozice konání soustředění na webu JčŠS a jinde (myslí se tím
např. i vlastní web)
 adresné pozvání mailem všech hráčů zařazených na "Listině talentů" pro
příslušný rok a pro danou skupinu nestačí jen zveřejnění na webu
 je nepřípustné vyřadit - nepozvat jakéhokoliv hráče z LT
 oddíly jsou povinny organizátoru poskytnout mail kontakty na hráče z LT
 pozvánka musí obsahovat - Téma soustředění, datum a místo soustředění,
rozsah hodin, lektorské zajištění, náklady hráčů
 zpracovat "Závěrečnou zprávu soustředění" včetně vyhodnocení a ekonomiku
soustředění tj. adresné zveřejnění všech výdajů
 Závěrečnou zprávu dát k odsouhlasení manažerovi KTCM a zveřejnit na webu
JčŠS.

3. Rozdělení financí na KTCM pro rok 2019
Příjmy:
 30.000 Kč pevná část pro všechny kraje
 doplatek závislý na umístění hráčů regionu na MČR mládeže do 16 let Letos je
to 46.045 Kč,tedy součtem cca 76.000 Kč.
 ostatní, příspěvek KÚ JČ kraje,(zatím není) a p.
 O případném příspěvku z jiných zdrojů rozhodne VV JČ ŠS o jeho rozdělení.
Rozdělení financí ze ŠS ČR.
 60% na pořádání soustředění KTCM v JČ kraji
 20% na letní tábory které pořádají oddíl JČ kraje. Prostředky jsou určené
přednášejícím dle ES ŠS pro hráče z listiny talentů ve výši 400 Kč/hráč. Doba
trvání letního tábora musí být neméně 7 dní vcelku.
 10% pro sk "A" na úhradu vkladu pro přednášejícího GM i mimo JČ kraj Ostatní
náklady si hradí sami zájemci.
 10% záloha, odměna manažera a p.

