Zásady pro odměňování hráčů SKŠ v ČR věcnými cenami
v tuzemských webserverových a poštovních soutěžích SKŠ v ČR
Hráči Sdružení korespondenčního šachu v České republice (dále jen „SKŠ v ČR“) jsou za své úspěchy
(medailová umístění) v domácích soutěžích SKŠ v ČR odměňováni formou níže uvedených věcných cen.
POHÁRY:
a) 1. místo ve Finále MČR jednotlivců;
b) 1. místo v Poháru ČR;
c) 1. místo v 1. lize MČR 4členných družstev (pohár obdrží všichni 4 členové týmu),
d) 1. místo v 1. lize MČR 3členných družstev (pohár obdrží všichni 3 členové týmu),
e) 1. místo ve finále MČR veteránů,
f) 1. místo v nepravidelné soutěži (viz čl. 3.2 a násl. Soutěžního řádu SKŠ v ČR), je-li pohár za toto umístění
výslovně přislíben v turnajových propozicích.
MEDAILE:
a) 2. – 3. místo ve Finále MČR jednotlivců;
b) 2. – 3. místo v Poháru ČR;
c) 2. – 3. místo v 1. lize MČR 4členných družstev (medaili obdrží všichni 4 členové týmu);
d) 2. – 3. místo v 1. lize MČR 3členných družstev (medaili obdrží všichni 3 členové týmu);
e) 2. – 3. místo ve finále MČR veteránů;
f) 1. – 3. místo v nepravidelné soutěži (viz čl. 3.2 a násl. Soutěžního řádu SKŠ v ČR), je-li medaile za tato
umístění, popř. jen některá z nich, výslovně přislíbena v turnajových propozicích.
DIPLOMY:
a) 1. – 3. místo ve Finále MČR jednotlivců;
b) 1. – 3. místo v Poháru ČR;
c) 1. – 3. místo v 1. lize MČR 4členných družstev (diplom obdrží všichni 4 členové týmu);
d) 1. – 3. místo v 1. lize MČR 3členných družstev (diplom obdrží všichni 3 členové týmu);
e) 1. – 3. místo ve finále MČR veteránů;
f) 1. místo v Semifinále MČR jednotlivců;
g) 1. – 3. místo v nepravidelné soutěži (viz čl. 3.2 a násl. Soutěžního řádu SKŠ v ČR), je-li diplom za tato
umístění, popř. jen některá z nich, výslovně přislíben v turnajových propozicích;
h) zisk čestného titulu SKŠ v ČR Mistr korespondenčního šachu (MKŠ) – podmínky pro jeho udělení
upravuje článek 5.1 a násl. Soutěžního řádu SKŠ v ČR.
Doplňující informace:
1) Věcné ceny jsou zajišťovány průběžně. Za zajišťování věcných cen do domácích soutěží SKŠ v ČR a
jejich předávání (distribuci) je odpovědný vedoucí DÚ SKŠ v ČR.
2) Struktura a hodnota věcných cen vždy závisí na limitech schváleného rozpočtu SKŠ v ČR, takže
podmínky pro jejich udělování se mohou s ohledem na aktuální hospodářskou situaci SKŠ v ČR rok od roku
lišit. Na žádnou z výše uvedených věcných cen (poháry, medaile, diplomy) nevzniká právní nárok.
3) Řídicí komise SKŠ v ČR si vyhrazuje právo neodměnit hráče, který se v dotčené soutěži dopustil hrubého
či opakovaného porušení pravidel nebo řádů SKŠ v ČR, zachoval se neeticky, v rozporu s dobrými mravy či
zásadami fair play, tzv. „potichu“ vystoupil z turnaje, byl potrestán pozastavením hráčské činnosti apod.
4) Tyto Zásady schválila Řídicí komise SKŠ v ČR dne 25. 3. 2022, nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2022 a
jsou platné pro veškeré tuzemské soutěže SKŠ s tímto a pozdějším datem zahájení.

