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Konkurz na uspořádání Krajských přeborů ŠSPK - ročník 2021 
 

Organizátor: 

• STK ŠSPK 
Náležitosti přihlášky: 

• zaslat spolu s návrhem propozic do 5. 7. 2021 na níže uvedenou kontaktní adresu 
Finanční podmínky: 

• cenový fond ve výši minimálně poloviny přidělené dotace (pouze pro členy ŠSPK) 
Povinnosti pořadatele: 

• uspořádat turnaj jako otevřený 

• zajistit kvalifikované rozhodčí a řízení turnajů počítačem pomocí programu Swiss-Manager 

• nahrát průběžné (u vícedenních turnajů) / konečné výsledky na http://chess-results.com 

• v programu Swiss-manager v informacích o turnaji (pole "název") uvést ŠSPK pro snadnější vyhledávání v 
databázi turnajů na http://chess-results.com 

• zaslat konečnou tabulku na níže uvedenou adresu 

• pořídit několik fotografií a krátkou textovou reportáž a poslat ji na níže uvedenou adresu 

• výsledky přeboru jednotlivců odeslat k zápočtu na LOK (FRL) a uhradit poplatky za tento zápočet 
 

Kontaktní adresa: David Pelikán, Pod Lesem 21, 312 00 Plzeň; mobil: 735 717 051; email: david.pelikan@seznam.cz 

 

1. Přebor jednotlivců - senioři 

• Turnaj: jednodenní 

• Počet kol: minimálně 7 

• Tempo hry: minimálně 30 minut na partii 

• Dotace ŠSPK: 3.000 Kč 

2. Přebor jednotlivců v bleskovém šachu 

• Kategorie: muži, ženy, junioři, juniorky 

• Počet kol: minimálně 11 

• Tempo hry: minimálně 2x5 minut na partii 

• Dotace ŠSPK: 2.000 Kč 

3. Přebor družstev v bleskovém šachu 

• Družstva: čtyřčlenná 

• Počet kol: minimálně 11 

• Tempo hry: minimálně 2x5 minut na partii 

• Dotace ŠSPK: 2.000 Kč 

4. Přebor juniorů 

• Kategorie: junioři, juniorky 

• Počet kol: minimálně 7 

• Tempo hry: minimálně 2x60 minut na partii 

• Dotace ŠSPK: 3.000 Kč 
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Právo pořádat Krajská přebor jednotlivců, Krajský přebor družstev v rapid šachu a Krajský přebor 

jednotlivců v rapid šachu přechází z rozhodnutí řídícího orgánu na vybraného pořadatele z předchozího 
ročníku – který se nemohl uspořádat. 
 
Pro letošní ročník nejsou pevně stanovené termíny soutěží. Termín je tedy na domluvě organizátora 
s řídícím orgánem s přihlédnutím k aktuálním vládním opatřením. 


