ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNA-XXIX. ročník
Otevřené Mistrovství České republiky žen - rapid šach
Přebor JmŠS žen, seniorek, juniorek D20 a D18
Termín a místo konání: 1. – 2. května 2015 ve štukovém sále Louckého kláštera, Loucká ul. Znojmo
Pořadatel: Šachové sdružení Znojmo, Šachový svaz ČR, Jihomoravský šachový svaz a Město Znojmo
Ředitel turnaje: Josef Lahodný
Hlavní rozhodčí: Jana Sochorová + kolektiv rozhodčích
Právo účasti:
ženy bez omezení věku a výkonnosti, bez ohledu na (ne)registraci vŠSČR
Systém a tempo hry:
švýcarský na 9 kol, 2 x 15 min. + 10 sec. na každý tah
Kritéria pro hodnocení: 1) počet bodů 2) střední BCHZ 3) BCHZ 4) průměrné ELO soupeřů 5) los
Výsledky turnaje: budou zaslány na zápočet ELO ČR a ELO FIDE rapid šach
Časový rozvrh pátek: 08:00 – 09:30
prezence
09:45 – 09:55
slavnostní zahájení
10:00 – 12:15
1. – 2. kolo turnaje
12:15 – 13:45
polední přestávka
13:45 – 18:00
3. – 6. kolo turnaje
18:30
společenský večer s občerstvením pro hráčky a hosty
20:00
bleskový turnaj na 7 kol
sobota: 09:00 – 12:00 7. – 9. kolo turnaje
12:30
slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen
Vklad: - hráčky přihlášené do 10. dubna 2015 platí 50,- (se slevou)
- hráčky přihlášené po termínu platí 100,- (od vkladu jsou osvobozeny hráčky uvedené na listině talentů ŠSČR)
- rodinné a oddílové dvojice královna-královnička 50% sleva
Příspěvek: WGM 1200,- a WIM 600,Finanční ceny: 5000-3000-2000-1000-700-500
Nejlepší hráčky s ELO ČR: 1800-1945: 500,- 1550-1799: 400,- 1250-1549: 300,- do 1250: 100,Přeborníci JmŠS: ŽENY 500-350-150 SENIORKA 200 DÍVKY 20 – 100-50 DÍVKY 18 – 100-50
Věcné ceny: pro juniorku, dorostenku, miss turnaje a další hráčky v pořadí
Závazné přihlášky na adrese: jlahodny@gmail.com , 724 633 302
Ubytování: info - adamkovi@bilysklep.cz, 604 209 388
Strava: objednávky při prezenci
V přihlášce uveďte: příjmení a jméno hráčky, členství, adresu, PSČ, telefon, e-mail. U registrovaných v ŠSČR:
oddíl a ELO FIDE nebo LOK ČR pro rapid šach. Rovněž požadavek na ubytování hráček i doprovodu
Další informace o turnajích: www.znojemskakralovna.cz
* Každý, kdo přiveze funkční digitální hodiny, bude odměněn. *

ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNIČKA – XXIX. ROČNÍK
Termín a místo konání: 1. května 2015 v sále Louckého kláštera, Loucká ul. Znojmo
Právo účasti: dívky do 14 let a mladší bez omezení výkonnosti
Časový rozvrh: 08:00 - 09:30 prezence
09:45 - 09:55 slavnostní zahájení (společné s Královnou)
10:00 - 12:25 tři kola turnaje
12:25 - 13:45 polední přestávka
13:45 - 17:15 čtyři kola turnaje
17:45
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
Systém hry: švýcarský na 7 kol s časem 2 x 20 minut na partii
Kritéria pro hodnocení: 1)počet bodů 2)střední BCHZ 3) BCHZ 4) průměrné ELO soupeřů 5) los
Vklad:
při prezenci 20,- Kč (od vkladu jsou osvobozeny hráčky uvedené na listině talentů ŠSČR)
Ceny věcné: 1. - 3. místo, nejmladší hráčka, drobné věcné ceny i pro další účastnice
Pořadatel shodný s turnajem Znojemská královna

