
Krajská ekonomická směrnice KHŠS
Ekonomická směrnice krajského svazu vychází z platné směrnice ŠSČR a stanovuje systém plateb,

které tato směrnice přímo neurčuje nebo doporučuje ustanovení vlastních pravidel.

1. Členské příspěvky

Kategorie Celkem KHŠS ŠSČR
Členské Do 10 let 40 20 20

příspěvky 11 – 18 let 125 50 75
roční 19 – 65 let 300 150 150

Nad 65 let 225 150 75

Členské příspěvky se hradí najednou na základě vystavené faktury od ŠSČR.

2. Vklady do soutěží

Základní vklady (startovné) v dlouhodobých soutěžích družstev
Běžná taxa 50% sleva Příplatek v KP

  Krajský přebor 1500 750 1500
  Krajská soutěž 1000 500
  Regionální přebor 500 250
  Krajský přebor žákovských družstev 200 ---
  Krajská soutěž žákovských družstev 200 ---

Nárok na 50% slevu z běžného startovného má každé družstvo, jehož oddíl dosáhl
dostatečného počtu bodů za účast v mládežnických soutěžích v minulé sezóně včetně
jiných předem stanovených kritérií.
Zvýšené startovné v krajském přeboru je stanoveno pro oddíly bez aktivního družstva mládeže.

2.1. Podmínky pro uznání slevy za aktivní mládež

Minimální počet dosažených bodů oddílu na každé družstvo:
a) Krajský přebor  70 bodů;  b) Krajská soutěž  40 bodů;  c) Regionální přebor  25 bodů

Soutěže družstev (za každé družstvo) Počet bodů
Extraliga dorostu 100
1.liga mládeže 70
Krajský přebor žákovských družstev 40
Krajská soutěž žákovských družstev 30
Krajský přebor družstev mladších žáků 25
Mistrovství ČR družstev mladších žáků 30
Mistrovství ČR družstev starších žáků 25



Soutěže jednotlivců mládeže (za každého účastníka) Počet bodů
Mistrovství České republiky 20
Mistrovství České republiky v rapid šachu 10
Mistrovství Čech v šachu 10
Krajský přebor jednotlivců 3
Krajský přebor v rapid šachu 2
Velká cena Královéhradeckého kraje 1

Jiné možnosti získání bodů za aktivní mládež Počet bodů
Uspořádání libovolného turnaje pro děti a mládež 20
Pořádání dalších turnajů pro mládež (nejvýše další 3) 10
Odehraná partie hráčem do 18 let v družstvu dospělých 1

Propozice turnaje minimálně 10 dnů před jeho konáním a výsledky (odkaz na chess-results)
musí oddíl poslat předsedovi krajské komise mládeže nebo webmasterovi.
Počet bodů za odehrané partie v soutěžích družstev dospělých si oddíl spočítá sám a součet
emailem sdělí předsedovi komise mládeže, který ho ověří. Jestliže zástupce oddílu nesdělí počet
nárokovaných bodů za odehrané partie v družstvech, body nebudou oddílu započítány.

3. Registrační příspěvek cizince v krajských soutěžích

Celkem KHŠS ŠSČR
Cizinec za každou soutěž 300 200 100
Cizinec za soutěž od šesté sezóny 200 100 100

Platba za cizince se platí samostatně příslušnému svazu.
Sleva – hráč je evidován za pět předcházejících sezón nepřetržitě jako cizinec v oddíle KHŠS,
oddíl musí nárok doložit soupiskami družstev hospodáři krajského svazu.

4. Zapůjčení šachového materiálu

Kompletní souprava za jeden den 40
Hodiny pro jedno utkání Regionálního přeboru družstev 100

Šachový materiál na akce pořádané krajským svazem je k zapůjčení zdarma (bez dopravy).
Vyzvednutí materiálu je nutné domluvit s předsedou krajského svazu minimálně 7 dnů předem.

5. Platnost směrnice

Směrnice byla schválena na schůzi výkonného výboru 5.9.2022 s okamžitou účinností.
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