Konkurz na uspořádání mistrovských soutěží - ročník 2015 – vyhodnocení
Soutěž
1) Přebor jednotlivců
2) Přebor jednotlivců - senioři

3) Přebor jednotlivců v bleskovém šachu

4) Přebor jednotlivců v rapid šachu

5) Přebor družstev v bleskovém šachu
6) Přebor družstev v rapid šachu

Kandidáti (dle pořadí přihlášení)
Košutka, Klatovy
Košutka, HeřNýř, Klatovy

Košutka, HeřNýř, Klatovy, Červený Hrádek

Košutka, HeřNýř, Červený Hrádek

Košutka, HeřNýř
Košutka, HeřNýř, Červený Hrádek

Vyhodnocení Bodování
1. Klatovy

8

2. Košutka

2

1. Košutka

9

2. Klatovy

8

3. HeřNýř

5

1. Košutka

13

2. Klatovy

10

3. Č. Hrádek

8

4. HeřNýř

7

1. HeřNýř

12

2. Košutka

8

3. Č. Hrádek

3

1. Košutka

7

2. HeřNýř

4

1. Č. Hrádek

9

2. Košutka

8

3. HeřNýř

6

Komentář:
a) Všichni členové STK ŠSPK obdrželi podkladové materiály (přihlášky do konkurzu) v té podobě, v jaké
je zaslali jednotliví kandidáti (materiály L. Kříže (HeřNýř) jsem musel dodatečně zkonvertovat do
čitelné podoby).
b) Každý člen STK ŠSPK mohl hlasovat pro kandidáta na pořádání daného přeboru. V každé kategorii
krajského přeboru seřadil jednotlivé kandidáty v pořadí, v jakém pro ně hlasuje. Nebyl-li přihlášen
žádný kandidát, byl za něj považován případný náhradník, uvedený v závorce.
c) Vyhodnocení:
1) Jednotlivým umístěním v takto určeném pořadí (tj. 1., 2. až n-tému, kde n je počet kandidátů pro
danou kategorii KP) byly přiřazeny váhy (bodové ohodnocení daného umístění; sestupně n, n - 1
až 1). Získané body daného kandidáta se pak určily součtem vah za jednotlivá umístění
v pořadích, jak pro něj hlasovali členové STK ŠSPK.
(př.: 3 kandidáti: bodyi = (počet 1. místi * 3) + (počet 2. místi * 2) + (počet 3. místi * 1), i = 1-3)
2) Vyhrál kandidát s vyšším součtem získaných bodů.
3) V případě rovnosti bodů rozhodovalo o pořadí kandidátů pořadí přihlášení do konkurzu
(rozhoduje datum a čas přihlášky, tj. "kdo dřív").
Závěr:
1. Pořádáním přeboru (viz sloupec„Soutěž“) je pověřen vítězný kandidát, uvedený ve sloupci
„Vyhodnocení“ pro daný přebor na prvním místě.
2. Pro pořádání přeboru platí podmínky, uvedené v konkurzu (včetně výše dotace). Pořadatel přeboru je
povinen je dodržet (s ohledem na počet přihlášených a požadovaný počet kol).
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