
Zásady pro odměňování hráčů věcnými cenami 
v tuzemských webserverových a poštovních soutěžích SKŠ v ČR  

 

 

I. Preambule 

 

Za úspěchy dosažené v pravidelně startovaných tuzemských soutěžích SKŠ v ČR jsou hráči 

odměňováni formou věcných cen, které na náklady SKŠ v ČR zajišťuje vedoucí DÚ, a to dle 

níže uvedeného klíče.   

 

II. Poháry 

 

a) 1. místo ve finále MČR jednotlivců, 

b) 1. místo v Poháru ČR (webserver ICCF / klasická pošta), 

c) 1. místo v MČR 4členných družstev (pohár obdrží všichni členové týmu), 

d) 1. místo v MČR 3členných družstev (pohár obdrží všichni členové týmu), 

e) 1. místo v MČR veteránů. 

 

III. Medaile 

 

a) 2. – 3. místo ve finále MČR jednotlivců, 

b) 2. – 3. místo v Poháru ČR (webserver ICCF / klasická pošta), 

c) 2. – 3. místo v MČR 4členných družstev (medaili obdrží všichni členové týmu), 

d) 2. – 3. místo v MČR 3členných družstev (medaili obdrží všichni členové týmu), 

e) 2. – 3. místo v MČR veteránů, 

f) 1. – 3. místo v tuzemském memoriálu obsazeném pouze hráči z řad členů SKŠ v ČR.  

 

IV. Diplomy 

 

a) 1. – 3. místo ve finále MČR jednotlivců, 

b) 1. – 3. místo v Poháru ČR (webserver ICCF / klasická pošta),  

c) 1. – 3. místo v MČR 4členných družstev (diplom obdrží všichni členové týmu), 

d) 1. – 3. místo v MČR 3členných družstev (diplom obdrží všichni členové týmu), 

e) 1. – 3. místo v MČR veteránů, 

f) 1. – 3. místo v tuzemském memoriálu obsazeném pouze hráči z řad členů SKŠ v ČR, 

g) 1. místo v semifinálové skupině MČR jednotlivců, 

h) zisk čestného titulu SKŠ v ČR Mistr/yně korespondenčního šachu (MKŠ) – podmínky pro   

jeho udělení upravuje čl. 5.1 Soutěžního řádu SKŠ v ČR.   

 

                                                 V. Závěrečná ustanovení 

 

a) Na žádnou z výše uvedených věcných cen nevzniká právní nárok. 

 

b) Řídicí komise SKŠ v ČR si vyhrazuje právo neodměnit hráče, který se v příslušné soutěži 

dopustil velice hrubého, popř. opakovaného porušení pravidel či řádů SKŠ v ČR, zachoval se 

nesportovně, tj. v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play, tzv. „potichu“ vystoupil ze 

ze soutěže, byl disciplinárně potrestán pozastavením hráčské činnosti na určité období apod. 

 

c) Tento dokument schválila Řídicí komise SKŠ v ČR dne 29. 12. 2020, nabývá účinnosti od 

1. 1. 2021 a je závazný pro veškeré soutěže s tímto a pozdějším datem zahájení. 


