Jihočeský šachový svaz
vyhlašuje konkurs na pořadatele krajských přeborů 2021
Všeobecné podmínky:
Nabídka do konkurzu musí obsahovat
- jméno a adresu předkladatele nabídky, zastupující oddíl
- jméno odpovědné osoby za akci (+ telefon. či e-mail. kontakt)
- jméno kvalifikovaného hlavního rozhodčího akce (vedeného v databázi ŠSČR)
- zájemci zašlou přihlášky emailem na adresu m.hejda@seznam.cz a kopie
durchan@umbr.cas.cz., kmjc.sachy@seznam.cz,
K termínu odevzdání sledujte web www.jcsach.cz. Pokud by se Vaše nabídka neobjevila
v seznamu nabídek, které budou uvedeny na webu, kontaktujte předsedu STK JŠS – tel.
724026797
- propozice krajského přeboru sestaví a rozešle STK JŠS po doplnění údajů vítězné nabídky
- po turnaji pořadatel provede zpracování výsledků do 3 dnů v podobě internetové presentace
na svém webu nebo po dohodě s STK dodá do 3 dnů výsledky v elektronické podobě zástupci
STK (předseda nebo v době dovolených jeho zástupce), pokud pořadatel sám nemá svůj
vlastní účet na webu JŠS.
Dotace: Peněžní sumy uvedené v dotacích (dle loňského rozpočtu JŠS) podléhají schválení
rozpočtu na rok 2021 konferencí JŠS. Uzávěrka konkurzů 12.1.2021
Je vhodné, aby pořadatel využil krajské dotace, ale pozor na termín podávání žádostí

do 22.1.2021 do 12:00 na KÚ JčK.
V případě nezájmu o některý z krajských přeborů VV by měl vyzvat pořadatele některých
turnajů o jejich vyjádření k vypsaným konkurzům – navrhnout další řešení.

1. Krajský přebor mužů, juniorů, žen, juniorek
Podmínky:
Termín:
Dotace:

květen - prosinec 2021
,- Kč. Dotace JŠS bude zaslána pořadateli před turnajem, dotaci pořadatel vyúčtuje do 14 dnů.
Startovné:
neomezená výše, STK rozhodne o nabídce pořadatelů s ohledem na výši startovného
Doprava :
vlastní
Tempo hry:
dle počtu účastníků a dle čl. 3.3 Klasifikačního řádu ŠSČR, aby všechny partie přeboru splňovaly podmínky pro zápočet na LOK ŠSČR, případně ELO FIDE
Pořadatel je zodpovědný za zaslání podkladů pro zápočet turnaje na LOK (volba softwaru, vlastní odeslání).
Termín odevzdání nabídky: do 12. ledna 2021
Pořadatel předloží následující:
- termín konání , čas a místo
- způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)
- časový harmonogram turnaje
- způsob hry (každý s každým, švýcarský systém, počet kol)
- návrh cen (explicite návrh KP žen, hráčů do 20 let)
Není nutno předložit:
- dopravní spojení (veřejnými prostředky do místa konání, příp. MHD)
- možnosti ubytovacích kapacit v místě konání
ale v případě více předkladatelů STK může k těmto dvěma kritériím přihlédnout.

2. Krajský přebor v rapid šachu jednotlivců juniorů, žen, juniorek

Podmínky:
Termín:
Dotace:
Startovné:
Doprava :
Tempo hry:

květen - prosinec 2021
,- Kč. JŠS pořadatele vyúčtuje do 14 dnů.
do 200 Kč
vlastní
rapid šach

Termín odevzdání nabídky: do 12. ledna 2021
Pořadatel předloží následující:
- termín konání , čas a místo
- způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)
- časový harmonogram turnaje
- způsob hry (švýcarský systém, počet kol)
- dopravní spojení (MHD, veřejné prostředky s ohledem na čas. harmonogram)
- návrh cen

3. Krajský přebor v blesk šachu jednotlivců juniorů, žen, juniorek
Podmínky:
Termín:
Dotace:
Startovné:
Doprava :
Tempo hry:

květen - prosinec 2021
,- Kč. JŠS pořadatele vyúčtuje do 14 dnů.
do 200 Kč
vlastní
blesk šach

Termín odevzdání nabídky: do 12. ledna 2021
Pořadatel předloží následující:
- termín konání , čas a místo
- způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)
- časový harmonogram turnaje
- způsob hry (švýcarský systém, počet kol)
- dopravní spojení (MHD, veřejné prostředky s ohledem na čas. harmonogram)
- návrh cen

