Slovenský šachový zväz
v spolupráci so Šachovým svazem České republiky
organizuje

IX. ročník Česko-Slovenskej extraligy žien

MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY
DRUŽSTIEV ŽIEN 2018
A
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY DRUŽSTIEV ŽIEN 2018

1. Usporiadateľ:

Slovenský šachový zväz

2. Techn. zabezpečenie:

ŠK Ružomberok a Liptovský šachový zväz

3. Riadiaci orgán:

ŠTK Slovenského šachového zväzu

4. Termín konania:

9. až 15. septembra 2018

5. Miesto konania:

Apartmány FATRAPARK, Hrabovská dolina 3280/18, Ružomberok
http://www.apartmanyfatra.sk/

6. Riaditeľ turnaja:

Marek Zelnický, tel.: +421907390407, E-mail: marek@sachrbk.sk

7. Hlavný rozhodca: Karol Pekár, IA, tel. +421903804176, E-mai: pekar@chess.sk
8. Právo účasti:

Všetky riadne prihlásené družstvá zo šachových oddielov a klubov
registrovaných v Šachovém svazu České republiky resp. Slovenskom
šachovom zväze.

9. Zloženie družstva: Družstvo pozostáva z 3 hráčok, v kategórii „open“ bez obmedzenia.
V Majstrovstvách ČR budú vyhodnotené len tie družstvá, ktorá do zostavy pre všetky
stretnutia uvedú najviac toľko hosťujúcich hráčok a cudziniek, aby kmeňových hráčok
družstva bola nadpolovičná väčšina.
10. Súpisky:
Na súpiske môžu byť maximálne 4 hráčky. Súpiska musí obsahovať:
- presný názov družstva a identifikačné údaje vysielajúcej organizácie
- poradové čísla, priezviská, mená a roky narodenia hráčok, ich ELO FIDE (vrátane IDnumber), označenie hosťujúcich hráčok a cudziniek
- meno, adresu, e-mail a telefón kapitánky družstva a zástupcu kapitánky, adresu pre
zasielanie korešpondencie, podpis oprávnenej osoby vysielajúcej organizácie.
Pre Majstrovstvá ČR musia aspoň 2 mať platnú registráciu v oddiele, ktorý súpisku
predkladá; hosťujúcou hráčkou sa chápe hráčka, ktorá je členkou iného oddielu
registrovaného v ŠSČR, cudzinkou sa chápe každá hráčka, ktorá je na FRL uvedená
pod inou federáciou ako CZE. Pre štart hosťujúcich hráčok a cudziniek nie sú
požadované žiadne formálne náležitosti (povolenie na hosťovanie, registrácia
cudzinca apod.) a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia vyplývajúce napr. zo štartu
v iných súťažiach.
Súpisku družstva odovzdáva kapitánka riaditeľovi súťaže pri prezentácii.
11. Systém:

Otvorený turnaj družstiev na 7 kôl hraný podľa Pravidiel šachu FIDE
(predpoklad švajčiarskym systémom).

12. Hracie tempo:

90 minút na 40 ťahov + 30 minút do konca partie s pridávaním
30 sekúnd na každý ťah od začiatku partie pre každého hráča.

13. Určenie poradia družstiev: O poradí družstiev rozhoduje postupne:
a) počet zápasových bodov (3,1,0) (viď čl. 7.2 SPD),
b) skóre zo všetkých zápasov (viď čl. 7.3 SPD),
c) počet získaných zápasových bodov a potom skóre zo vzájomných zápasov
družstiev, ktoré majú zhodné doterajšie kritériá – za predpokladu, že všetky
stretnutia zainteresovaných družstiev boli odohraté
d) dodatočný zápas medzi družstvami v bleskovom šachu; hráčky s bielymi figúrami
majú 6 minút a povinnosť vyhrať partiu, hráčky s čiernymi figúrami majú 5 minút; o

pridelení farieb v dodatočnom zápase sa žrebuje, víťaz žrebovania má právo zvoliť si
farbu na prvej šachovnici.
14. Vyhlásenie výsledkov: Vyhodnotené budú 3 kategórie:
- Celkovo víťazné družstvo získava titul "Majster Československej Extraligy družstiev
žien”.
- Najúspešnejšie družstvo Majstrovstiev ČR získava titul "Majster Českej republiky
družstiev žien".
- Najúspešnejšie družstvo zo SŠZ získava titul "Majster Slovenskej republiky družstiev
žien".
15. Postupy:
Majster ČR a Majster SR získava právo štartu v Pohári európskych
majstrov družstiev žien.
16. Finančné ceny:
EUR.

Finančné ceny pre najlepšie družstvá v celkovej výške minimálne 650
1. miesto = 270 EUR, 2. miesto = 160 EUR, 3. miesto = 100 EUR,
4. miesto = 70 EUR a 5. miesto = 50 EUR. Finančné ceny sa nedelia.

17. Vecné ceny:

Vecné ceny pre najlepšie hráčky na jednotlivých šachovniciach.
Všetky hráčky dostanú spomienkovú vecnú cenu.

18. Vklad:

40 EUR/družstvo.

19. Prihlášky:
Vyplnenú prihlášku pošlite do 20. augusta 2018 e-mailom na adresu
hlavného rozhodcu Karol Pekár, pekar@chess.sk. Obratom Vám budú poslané
podklady pre úhradu pobytových nákladov a vkladu.
Číslo účtu na úhradu nákladov je
Liptovský šachový zväz, M.M.Hodžu 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
IBAN: SK20 0200 0000 0000 1483 2342 BIC: SUBASKBX.
20. Časový plán:
Nedeľa
Pondelok

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

9. 9. od 14:00
10. 9. od 9:00
od 9:00
od 14:00
od 14:30
od 15:00
11. 9. od 15:00
12. 9. od 9:00
od 15:00
13. 9. od 15:00
14. 9. od 15:00
15. 9. od 9:00
od 15:00

do 21:30
do 13:00
do 13:00
do 14:30
do 14:50
do 20:00
do 20:00
do 14:00
do 20:00
do 20:00
do 20:00
do 14:00
do 15:30

príchod účastníkov a ubytovanie
príchod účastníkov a ubytovanie
prezentácia
technický míting kapitánov
slávnostné otvorenie
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
slávnostné zakončenie

21. Čakacia doba:

60 minút.

22. Ratingovanie:

Výsledky budú započítané na najbližšiu FRL, LOK ČR a LOK SŠZ.

23. Partie on-line:

Bude zabezpečený on-line prenos zo všetkých šachovníc.

24. Antidoping:

Družstvá sú povinné rešpektovať antidopingové smernice ŠS ČR a SŠZ

25. Ubytovanie a stravovanie:
Apartmány FATRAPARK, Hrabovská dolina 3280/18,
Ružomberok http://www.apartmanyfatra.sk/
K dispozícii sú dvojlôžkové apartmány v cene 30 EUR za ubytovanie v apartmáne vrátane
miestnej dane a trojlôžkové apartmány v cene 45 EUR za ubytovanie v apartmáne vrátane
miestnej dane. Pri obsadení menším počtom osôb sa platí cena za celý apartmán.
Apartmánový dom ponúka plnú penziu v cene 16,50 EUR na deň. Plná penzia začína večerou
9.9.2018 (prípadne večerou 10.9.2018) a končí obedom 15.9.2018.
26. Občerstvenie:

Organizátor zabezpečí pre účastníkov občerstvenie počas všetkých kôl.

Srdečne sa tešíme na Vašu účasť.
Marek Zelnický
riaditeľ súťaže

Karol Pekár
predseda ŠTK SŠZ

