
Pravidla pro zařazení na listinu talentů KTCM JČ,rozdělení 
financí a pro pořádání soustředění pro rok 2021,  
 

Obsah: 
 
1. Zařazení na "Listinu talentů",dále jen LT. 

 
2. Pravidla pro soustředění pořádaných KTCM a středisky pro skupinu A 

i .B LT.  
 

3. Rozdělení financí r.2021. 
 

1. Listina talentů KTCM 
 

Listina talentů-zařazení- vychází jedou ročně v lednu, noví hráči po 
splnění podmínek budou zapsáni i v průběhu roku. Hráč uvedený 
na LT zde zůstane nejméně do konce roku. Nová LT je zveřejněna 
obvykle během ledna. Změny a doplnění hráčů na LT provádí 
manažer KTCM i na návrh KM JčŠS a oddílů. Oddíly si zařazení 
hráčů hlídají samy na základě aktualizace ela ČR či FIDE a splnění 
podmínek.Na listinu talentů jsou zařazení hráči s trvalým bydlištěm 
v JČ regionu nebo jsou registrovaní v ŠSČR v oddílu z JČ.LT se 
skládá z sk.A a čtyř skupin B. 

 

Na listinu talentů jsou pro rok 2021 zařazeni hráči narození 
2003 a mladší při splnění jedné podmínky a), b),c). 

  
a) Účastníci M-Čech mládeže v praktickém šachu H10-18.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. U dívek účast min. 3 hráček v 
kategorii. 
 
c) Dosažením úrovně ELO (praktický šach i rapid). 
 1600 elo bodů pro skupinu A 
 

 1300 elo bodů pro skupinu B 
 
Dívky mají sníženou  hranici o 150 elo bodů tj. 1450 a 1150 
 

 



2. Pravidla pro soustředění pořádaných KTCM pro sk.A 

a středisky pro sk B a soustředění s GM. 

 

Skupina "A":  

➢Srazy skupiny "A"pořádá manažer KTCM ve spolupráci s některým 

oddílem, který zajistí materiál a prostory, ev. noclehy.Ten si fakturuje 

1000 Kč za den fakturou na JčŠS za nájem šachového materiálu a 

případně nájem prostor.Hlavní lektor má min.II TR. 

➢Hráči skupiny A mají při víkendovém srazu uhrazený v případě zájmu 

nocleh. 

Do vyčerpání 10% rozpočtu je jim hrazený vklad při výuce GM i mimo 

kraj. 

➢Soustředění se mohou účastnit i zájemci ze skupiny B. 

Skupina "B": 

➢Hráči z LT skupiny "B"jsou rozdělení do čtyř částí.Seznam je v LT. 

➢Uchazeč o pořádání soustředění oznámí na adresu abartos@volny.cz 

termín a organizátora akce, materiální a lektorské zajištění akce. 

➢Soustředění vyhlášené pro jednu skupinu,se mohou účastnit i zájemci 

z jiné skupiny a i zájemci mimo LT. 

➢Propozice soustředění budou zveřejněné na web stránkách JčŠS s 

dostatečným předstihem. 

Skupina "A": 

➢Srazy skupiny "A"pořádá manažer KTCM ve spolupráci s některým 

oddílem, který zajistí materiál a prostory, ev. noclehy.Ten si fakturuje 

1000 Kč za den fakturou na JčŠS za nájem šachového materiálu. 

➢Hráči skupiny A mají při víkendovém srazu uhrazený v případě zájmu 

nocleh a do vyčerpání 10% rozpočtu a hrazený vklad při výuce GM i 

mimo kraj.to ale neplatí pro indiv,.trénink.  

mailto:abartos@volny.cz


Skupina „B“ 

➢Podmínkou konání je účast min.pěti zájemců z LT a min. 4 

vyučovacích hodin. 

Organizátor soustředění má za úkol: 

➢zveřejnit propozice konání soustředění na webu JčŠS a jinde 

(myslí se tím např. i vlastní web),pozvání mailem všech hráčů dané 

skupiny zařazených na "Listině talentů" pro příslušný rok a pro danou 

skupinu. 

➢pozvánka obsahuje : téma soustředění, datum a místo soustředění, 

rozsah hodin, lektorské zajištění. 

➢zpracovat "Závěrečnou zprávu soustředění" 

 ➢Závěrečnou zprávu dá na vědomí manažerovi KTCM a zveřejní na 

webu JčŠS. 

➢Pořadatel soustředění po splnění podmínek vystaví fakturu JČ 

svazu na 4.000 Kč,odešle ji manažerovi a ten přepošle předsedovi 

ŠS JČ a hospodářce. 

   Rozdělení financí pro pořádání letních táborů a 

příměstských táborů pro  rok 2021. 

       

       Způsob rozdělení financí pro pořádající oddíly JČ bude stanovený  

       po vyřešení  žádosti o dotaci ke krajskému úřadu ČB.Je možné že   

      náklady pořádání budou pokryté v plném rozsahu jako vloni. 

3. Rozdělení financí KTCM pro rok 2021. 

Příjmy: 

➢30.000 Kč pevná část pro všechny kraje 

➢doplatek závislý na umístění hráčů regionu na MČR mládeže do 16 

let. 



.➢ostatní, příspěvek KÚ JČ kraje a p. 

 Rozdělení financí z dotace ŠS ČR. 

➢50% na pořádání soustředění KTCM v JČ kraji 

➢30% na letní a příměstské tábory které pořádají oddíly JČ 

kraje.Prostředky jsou určené pro přednášející dle ES ŠS.  

➢10% pro sk "A" na úhradu vkladu pro přednášejícího GM i mimo JČ 

kraj Ostatní náklady si hradí sami zájemci.  

➢10% záloha,odměna manažera a p. 

Je pravděpodobné že následkem omezení srazů r. 2021 se po 

dohodě s VV a hlavním manažerem KTCM změní procenta ve 

prospěch nákupu tr,materiálů. 

 Rozdělení financí jiných subjektů. 

V případě současného přidělení fin.prostředků jiným subjektem než 

ŠS ČR(KÚ ČB a podobně) se mohou uhradit i nákupy,nájmy,energie 

a podobně..Podrobnosti budou ve smlouvě. 

 

A-Bartoš  manažer KTCM JČ ŠS. 

 


