Pravidla pro zařazení na listinu talentů KTCM JČ pro rok 2018
Účast na srazech pořádaných KTCM 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.
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 2018 zařazeni hráči narození 1999 a mladší při
splnění jedné podmínky a), b) c) .

a) Umístěním do 10.místa na přeboru ČR nebo do 5.místa na
přeboru Čech v praktickém šachu ve své kategorii bez ohledu
na elo.

b) Vítězové krajského přeboru v praktickém šachu v
kategoriích HD 12 až 16 bez ohledu na elo.

c) Dosažením úrovně elo bodů v praktickém šachu, nebo FIDE
(případně rapidové u roč.narození 2007 a mladší pro sk.C) :
Ročníky narození 1999 a 2000 : Elo 1950 a výš.
2001 a 2002: Elo 1800 a výš
2003 a 2004: Elo 1600 a výš
2005 a 2006 Elo 1500 a výš
2007 a mladší Elo 1250 (dívky 1150)
Pro ročníky narození 2007 a mladší je kategorie C. Zde uplatníme i rapidové elo s
hodnotou 1250 bodů a více (dívky tedy 1150).Pokud hráč splní podmínku pro vyšší
kategorii je zařazený do sk B, případně A .

U dívek se počet potřebných bodů snižuje o 100 bodů ela.
Ročníky narození se každoročně posunou,tedy pro r.2019 LT začne r.2000.
Na soustředění pořádané KTCM mají přístup i hráči mimo LT u kterých je hodnota
ela nižší o 100 bodů proti úhradě 50 Kč na soustředění.Přístup mají zájemci i
mimo toleranci zde uvedenou(nesplnění elo,věku) po zaplacení 100 Kč.Hráči
mimo LT si hradí případný nocleh sami.Tyto vklady vybere vedoucí srazu a
poukáže je na konto JČŠS.
Pro hráče ze skupiny A bude vyčleněna pro rok 2018 suma 4.000 - 5.000 Kč (
bude upřesněno po MČR a dodatečném příspěvku) z rozpočtu KTCM na
soustředění mimo JČ a bude z ní hrazen pouze vklad přenášejícímu.Ne tedy
cesta,strava ani ubytování.Je to možné využít jen do vyčerpání rozpočtové sumy.

