Sportovně-technická komise Pražského šachového svazu
vyhlašuje konkurz na pořadatele
Přeboru Prahy jednotlivců 2016
Parametry turnaje:
• Právo účasti:
o Hráči s elo FIDE 2000 a vyšším
(Pokud hráč nemá Fide elo, bude kritériem přijetí elo LOK)
o Hráči postupující z 2. etapy 2015
o 3 talentovaní hráči do 18let s minimálně 1800 elo FIDE, které nominuje Komise
mládeže PŠS.
• Termín: Turnaj bude odehrán v období druhá polovina dubna až červen 2016.
• Zápočet: Turnaj bude započítán na rating LOK a FIDE. Jeho započtení zajistí pořadatel.
• Hrací tempo: Turnaj bude sehrán tempem s inkrementem (min. délka 90min + 30s/tah).
• Systém turnaje: Švýcarský systém na minimálně 9 kol.
• Bulletin: Z turnaje bude vytvořena databáze všech partií.
Dotace PŠS: Pořadateli turnaje bude na uspořádání soutěže poskytnut příspěvek do výše max.
24 000 Kč. Všechny náklady spojené s pořádáním Přeboru Prahy (cenový fond, rozhodčí, pořadatel,
pronájem prostor, zápočet na LOK a FRL, vytvoření databáze partií, pohár pro vítěze) musí být
pokryty z tohoto příspěvku, přijatého startovného a případně sponzorských příspěvků.

Náležitosti přihlášky:
o Pořadatel
o Termín turnaje a termíny jednotlivých kol (u kol stačí rámcově).
o Cenový fond (detailně rozepsat)
o Hrací místnost (s popisem, aby se dal ohodnotit komfort pro hráče).
o Hrací tempo partií.

o Výše startovného
o Systém turnaje
o Bonusové parametry jako je online přenos, možnost bufetu, jméno rozhodčího atd.

Kritéria výběru:
Pokud budou splněny všechny definované parametry turnaje, budou při rozhodování STK o volbě
pořadatele hrát zásadní úlohu kritéria výše cenového fondu a kvality hrací místnosti.
Termíny:
Přihlášky zasílejte do 13. 3. 2016 na adresu Předsedy STK PŠS pana Kropíka
jan.kropik@prazskysach.cz. Přihláška musí být ve formátu pdf, nikoliv pouze v těle emailu. Pozdě zaslaná
přihláška může být z výběrového řízení vyřazena.

Harmonogram výběrového řízení:
neděle 13.3.

Uzávěrka přihlášek

úterý 15.3.

Vyhlášení vítěze konkurzu

pátek 18. 3.

Zaslání návrhu propozic na emailovou adresu jan.kropik@prazskysach.cz (v kopii na

oldrich_vedral@seznam.cz)
pondělí 21.3. Vystavení propozic na web PŠS

Propozice podléhají schválení STK PŠS.

V Praze dne 29. 2. 2016

Jan Kropík, předseda STK PŠS

