
Pravidla pro zařazení na listinu talentů KTCM JČ pro rok 2019. 

Účast na srazech pořádaných KTCM, letních táborech a 

soustředěních GM . 

 

Listina talentů (dále LT) vychází jedou ročně v lednu, noví po splnění podmínek 

budou zapsáni i v průběhu roku. Hráč uvedený na LT zde zůstane nejméně do 

příštího vydání LT. LT bude zveřejněna během ledna 2019, změny prosím 

pohlídejte a doplním podle požadavků oddílů nebo hráčů při splnění (elo se 

mění často, sledujte sami). 

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 1999 a mladší při 

splnění jedné podmínky a), b)  c) .Nezařazeni hráči ročníku 1999 a 2000 kteří 

nedosáhli elo 1850 a více.(dívky - 150) 

    a)  Účastníci MČ mládeže v praktickém šachu H10-20. 

      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. 

    c)  Dosažením úrovně 1600 sk. A a 1300 sk. B elo bodů v praktickém šachu. 

Pro skupinu A je podmínka dosaženého ela v praktickém šachu: 1600 bodů 

(dívky -150 bodů) 

pro skupinu B: je podmínka dosaženého ela v praktickém šachu 1300 bodů 

(dívky -150 bodů). 

    Zásady soustředění KTCM: 

Srazy sk. A pořádá KTCM ve spolupráci s některým  oddílem, který zajistí 

materiál a prostory, ev. noclehy.Ten si fakturuje 1000 Kč za den svazu JČ. 

Soustředění se mohou účastnit i zájemci ze skupiny B. Soustředění sk.B je plně v 

režii pověřených oddílů.Ty si stanoví  termíny,zajistí lektory a vydají s 



dostatečným předstihem propozice a umístí je na web JČ. Předpoklad je dvě až 

tři soustředění za rok, z toho v prvém pololetí jedno. Cena za sraz je 4.000 Kč 

fakturou. Soustředění mohou probíhat ev. dvě současně podle územní 

výhodnosti(sever-jih).Pro soustředění jednodenní je podmínkou účast min.5 

hráčů z LT,přístup všech zájemců z LT bez vkladu a nejméně 6 hodin výuky dále 

materiální zajištění,úhrada přednášejícím dle ES ŠSČR,umístění propozic na 

web.JČ+ zpráva o soustředění po ukončení.Případný vklad hráčů mimo LT je na 

oddílech pořádajících. Přihlášky předem, lektory a témata volí pořádající oddíly. 

Na soustředění pořádané oddíly mládeže skupiny B  mají přístup i hráči 

neuvedení na listině talentů.Od těchto může pořádající oddíl vybírat poplatek 

ve výši 50 Kč na sraz. 

 

Rozpočet na rok 2019. 

Je otevřený a bude upřesněný po skončení přeboru MČR mládeže,kde se 

dozvíme doplatek svazu ČR podle umístění hráčů z jihočeských oddílů.Vycházím 

z odhadu 50.000 Kč.Zatím procentuálně: 

60% na soustředění mládeže 

20% na letní tábory 

10% příprava hráčů z LT mimo JČ, soustředění GM. 

10% rezerva. Termíny srazů jsou stanoveny zatím na první pololetí. 

       Pro hráče ze skupiny A bude vyčleněna pro rok 2019 suma 4.000 - 5.000 Kč 

( bude upřesněno po MČR a dodatečném příspěvku)  z rozpočtu KTCM na 

soustředění mimo JČ  s lektorem GM a bude z ní hrazen pouze vklad 

přenášejícímu.Ne tedy cesta,strava ani ubytování.Je to možné využít jen do 

vyčerpání rozpočtové částky. 

   Na letní tábory pořádané oddíly JČ pracující s mládeží bude určená suma 20 % 

rozpočtu, je určená na letní tábory mládeže se zaměřením na šachy, příspěvek z 

rozpočtu KTCM,příspěvek bude poskytnutý za účastníky z listiny talentů ve výši 

400 Kč na osobu.Příspěvek je určený přednášejícím úrovně IM a výše.Pořadatel 

doloží účast a fakturu ke schválení.Podmínkou je zveřejnění pořádání LT a 

umožněný přístup všem zájemcům z LT. 


