
„Podpora hráčů z LT ŠSZK na turnajích v létě roku 2021“  

Cíl projektu: 

Podpořit talentované hráče a jejich trenéry při účasti na kvalitních turnajích na domácí nebo 

zahraniční scéně, kde se střetnou se silnými soupeři. 

O jaké turnaje je možné žádat: 

Turnaje hrané vážným tempem. Minimálně 7 kol, minimální tempo 90 minut +30 sec na partii 

pro každého hráče (případně 90 minut pokud by se jednalo o turnaj hraný bez přídavku).   

Kdo může o grant zažádat: 

O podporu mohou žádat dospělí talenti, trenéři, rodiče nebo klub hráčů či hráček z listiny 

talentů ŠSZK (odkaz). Tento grant je určen pro turnaje začínající mezi 1. červencem a 31. 

srpnem 2021. Žádat lze o příspěvek na jeden turnaj. Pro hráče a hráčky s nárokem o žádost 

z reprezentačního grantu (Zádrapová, Švanda, Delgerdelai) platí, že nelze žádat o příspěvek na 

stejný turnaj, o který žádají v repre grantu.    

Výše grantového příspěvku: 

Celková částka grantu cca 20 000 Kč. Předpokládaný příspěvek pro jednotlivé hráče a hráčky 

ve výši 1 000 Kč – 2 500 Kč (dle nákladnosti akce, kvality akce, počtu žádostí atd.).   

Příjem žádostí: 

 Uzávěrka je v pátek 2. 7. 2021 ve 23:59. 

 Vyplněnou žádost, která bude obsahovat název turnaje a termíny zasílejte na adresu 

pavel.rucka@tiscali.cz . Prosím přidejte předpokládané náklady, jméno trenéra a 

způsob spolupráce při turnaji (osobně, skype,…). 

 O doručení žádosti budou žadatelé zpraveni emailem. 

Hodnotící kritéria: 

 Kvalita a přiměřenost turnaje 

 Kvalitní trenérské zázemí při akci 

Vyhodnocení: 

Žádosti vyhodnotí Komise mládeže ŠSZK. Všichni úspěšní žadatelé budou informováni o 

výsledku a o výši dotace, kterou obdrželi. Tato informace bude prezentována na webu sszk. 

chess.cz. 

Úspěšní žadatelé budou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje krátkou zprávu (ve wordu), 

která může být prezentována v komunikačních kanálech ŠSZK.  

 

 

http://sszk.chess.cz/mladez/doc_ctm/listina_talentu_sszk_2020_2021_v48_01.10.2020_aktualizace_po_novem_nelo_01.10.2020.pdf
mailto:pavel.rucka@tiscali.cz


Další informace: 

Na přidělení grantu nemá žadatel právní nárok. S ohledem na jednodušší komunikaci a 

vyúčtování preferujeme, pokud žádost pošle klub za všechny hráče, a následně vyúčtování 

proběhne proplacením faktury vystavené oddílem (není podmínkou).  

Kontaktní osoba pro případné dotazy: předseda KM ŠSZK Pavel Růčka  

pavel.rucka@centrum.cz 
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