Športovo-technická komisia Bratislavského šachového zväzu

Organizačné pokyny pre súťaže družstiev organizované
Bratislavským šachovým zväzom
Ročník 2012/2013
Vážení organizační pracovníci šachových klubov Bratislavského kraja.
Do samotného začiatku súťaží je síce ešte jeden a pol mesiaca, ale aby tieto súťaže mohli bez
problémov začať, musíme vyriešiť potrebné organizačné a prípravné záležitosti.
Na úvod by som rád predstavil čiastočne staronové, čiastočne nové zloženie ŠTK BŠZ:
Igor Poláčik - predseda ŠTK, ipolacik@gmail.com, 0907 508 715
Marek Horváth – riaditeľ 3. ligy A1, marek3horvath@gmail.com, 0903 709 805
Štefan Priam – riaditeľ 4. ligy A11, spriam@zoznam.sk, 0908 609 559
Milan Beňo – riaditeľ 5. ligy A11 (mesto), milan.beno@chello.sk, 0905 895865
Rastislav Kevický – riaditeľ 5. ligy A11 (mesto), kevar@kevar.sk, 0948 408 804
Anton Ludwig – riaditeľ 5. ligy A12 (vidiek), ludwig@ardos.sk, 02/4592 6912
A teraz čo sa od Vás očakáva:
1. Pokiaľ je Vaše družstvo oprávneným účastníkom 3. ligy A1 alebo 4. ligy A11, ale neplánuje
v súťaži štartovať, žiada o preradenie do nižšej súťaže a pod., bezodkladne o tom informovať
predsedu ŠTK a riaditeľa príslušnej súťaže.
2. Do 7.9.2012 mailom poslať prihlášku družstva do súťaže riaditeľovi príslušnej súťaže
a predsedovi ŠTK (vzhľadom na to, že všetkých Vás poznám ako serióznych organizátorov,
nechcem Vás zaťažovať zbytočnou administratívou a nevyžadujem naskenovanú prihlášku
s podpisom a pečiatkou, stačí poslať formulár vyplnený vo Worde)
3. Uhradiť vklad do súťaže (3. liga A1 – 25€, 4. liga A11 – 20€, 5. liga A11 – 15€, 5. liga A12 –
12€) a nezaplatené pokuty z minulého ročníka na účet BŠZ: 42033062 / 0200. Ako variabilný
symbol uviesť 5-ciferný kód klubu podľa matriky SŠZ a následne mailom poslať rozpis platby
pokladníkovi SŠZ Jurajovi Pisárovi - yuri@yuri.sk a predsedovi ŠTK BŠZ. Prípadne je možné
zaplatiť aj v hotovosti na žrebovaní súťaží.
4. Pripraviť na žrebovanie súpisku družstva minimálne v dvoch exemplároch. Keďže FIDE ELO
už vychádza mesačne, na súpiske uvádzať septembrové FIDE ELO a pridať kolónku na
októbrové ELO. Regulárnosť súpisiek sa bude posudzovať podľa septembrového ELA (200
bodový rozdiel) ale súťaže sa budú hrať s októbrovým ELOm.
5. Zúčastniť sa žrebovania súťaží, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2012 (utorok) o 17:30 v hracej
miestnosti ŠK Slovan Bratislava, na adrese: Gessayova 2, Bratislava - Petržalka.
6. Najneskôr do začiatku súťaží dať všetko do poriadku v online matrike a licenciách SŠZ
(neoprávnené nastúpenie hráča na partiu sa bude prísne trestať).
Toto sú najdôležitejšie organizačné pokyny, ale odporúčam podrobne si preštudovať aj všetky ostatné
dokumenty.
Verím, že nás čaká pokojný priebeh ligových súťaží a s tým spojených organizačných záležitostí
a teším sa na spoluprácu. Pokiaľ máte k záležitostiam spadajúcim do kompetencie ŠTK BŠZ
akékoľvek otázky, pripomienky, či nápady, pokojne sa na mňa obráťte.
S pozdravom,
Igor Poláčik,
Predseda ŠTK BŠZ,
17.8.2012 Bratislava

