
Mistrovství České republiky žen 2020 
Termín:   16. – 24. 5. 2020  

 

Místo:    Penzion U Křivého psa, Slezská 1079, 738 01 Frýdek-Místek 

 

Účast: První tři MČR žen 2019, 5 hráček dle ratingu (ELO FIDE k 1. 1. 2020), mistryně ČR 2020 v 
kategorii D20, 1 hráčka nominovaná KRÚ; případné náhradnice dle ratingu (ELO FIDE k 1. 1. 
2020). Pouze hráčky s platnou registrací u ŠSČR, které nejsou na FRL vedeny pod jinou federací 
než CZE. 

 

Pořadatel:   Beskydská šachová škola z. s.  

 

Ředitel turnaje   

a hlavní rozhodčí: Ing. Petr Záruba, telefon 739 642 815, email: zaruba@chessfm.cz 

 

Vklad:    Hráčky startují zdarma. 

 
Systém:  Kruhový turnaj pro 10 hráček, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 

30 sekund na každý tah od začátku partie. 
Sofijská pravidla – nelze nabídnout remízu předtím, než obě hráčky dokončí 30 tah. 
Turnaj bude započítán na FIDE ELO a LOK ČR. 

 
Kritéria hodnocení: a) body, b) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger, c) výsledek vzájemných partií mezi 

hráčkami, o které se jedná, d) výsledek proti vítězce turnaje, dále proti druhé, třetí atd., e) los. 
 
Cenový fond: 90 000 Kč, poháry a medaile pro první tři v turnaji 
 1. místo 23 000 Kč, 2. místo 19 000 Kč, 3. místo 15 000 Kč, 4. místo 11 000 Kč, 5. místo 7 000 

Kč; 6. místo 5 000 Kč; 7. – 10. místo dle bodového zisku celkem 10 000 Kč; u cen nad 10 000 Kč 
bude odečtena srážková daň 15%, pokud hráčky neodvádí daně samy. 
Podmínkou pro vyplacení ceny je účast na slavnostním vyhlášení. 

 
Titul:  Vítězka turnaje získá titul Mistryně České republiky žen 2020. 
 
Postupy:  První 3 hráčky v turnaji mají právo účasti na Mistrovství ČR žen 2021. Vítězka turnaje bude mít 

ŠSČR hrazenu účast na individuálním ME žen 2021. 
 

Harmonogram: 16. 5. 2020 09:00 – 14:00 Prezence + ubytování 20. 5. 2020 15:00 5. kolo 

   14:00 losování     21. 5. 2020 15:00 6. kolo  

15:00 slavnostní zahájení + 1. kolo  22. 5. 2020 15:00 7. kolo  

17. 5. 2020 15:00 2. kolo    23. 5. 2020 15:00 8. kolo  

18. 5. 2020 15:00 3. kolo    24. 5. 2020 09:00 9. kolo 

19. 5. 2020 15:00 4. kolo 

Slavnostní vyhlášení proběhne 30 minut po dohrání poslední partie. 

 

Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové pokoje s dostupnou WIFI na pokoji - jedna osoba na pokoji. 

Možnost obsadit druhé lůžko doprovodem za příplatek. Nebo možnost kompenzace nákladů 

na dojíždění dle ES ŠSČR. 

 

Stravování: Plná penze v místě ubytování, snídaně formou švédských stolů, oběd a večeře - výběr vždy 

minimálně ze dvou jídel. Je možné zajistit veškeré diety. Hráčkám, které nebudou chtít zajistit 

stravování, uhradí pořadatel úhradu stravného dle ES ŠSČR. 
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Přihlášky: Závazné přihlášky s požadavky na ubytování doprovodu, stravování (diety) zašlete nejpozději 

do 29. 2. 2020 na adresu: zaruba@chessfm.cz  

 

GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas 

se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci 

výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro 

potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

 

 

Srdečně se těšíme na Vaši účast. 
 

 

Schváleny STK ŠSČR 30. ledna 2020 

Ing. Petr Záruba          Jan Malec 

ředitel turnaje           předseda STK ŠSČR 

 

 

 

MČR žen v roce 2020 podpořili: 
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