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Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatelství Mistrovství ČR 2021 žen rapid šach 

  

 
Vážení šachoví přátelé, 

 

           jako pořadatelé třicátého pátého ročníku Znojemské královny se přihlašujeme závazně do 

konkurzu na uspořádání Mistrovství ČR 2021 žen rapid šach.  

          Nabídku podmínek uvádíme níže. 

 

Místo konání: Loucký klášter Znojmo 

 

Pořadatel: Šachový spolek Znojmo, oddíly okresu, ŠSČR, JmŠS, Město Znojmo 

 

Ředitel Znojemské královny: Josef Lahodný, zástupce Ing. Ladislav Doležal 

 

Rozhodčí, obsluha losovacího programu:  kvalifikovaný rozhodčí s týmem rozhodčích 

 

Termín: 4.-5. září 2021 
 

Ceny dle umístění: 

       finanční ceny: do 30. 000 Kč  

 Věcné ceny: 1. - 3. místo kategorie U 14, nejmladší hráčka,  pro Miss turnaje a další hráčky, dle                       

možností pořadatele. 

Vklad: 

             hráčky s ELO FIDE nebo národní nad  1 900  start zdarma 

 ostatní hráčky platí 100,- Kč 

- bonus pro WGM   900,- Kč 

- bonus pro WIM    400,- Kč 

-  

ubytování: (ceny roku 2020) 

Hotely dle objednání od 1200 – 1900 (dle dohody) 

V soukromí:  dvoulůžkové pokoje se snídaní v rozsahu 450 – 950,-Kč (dle dohody) 

              

Další informace:  XXXV. ročník  Znojemské královny  otevřený turnaj, bez omezení věku a 

výkonnosti, švýcarským systémem na 9 kol, tempem  2 x 15 min.+10 sec. na každý tah, 

případně 2x10 min. + 5sec. (podle situace). 

Dále se uskuteční  XXXV. ročník Znojemské královničky – rapid  pro  dívky do 14 let bez 

omezení výkonnosti společně s královnou. 

Memoriál Ing. Jana Turka:  - rapid na 9 kol, 2x10 min. + 5sec., muži bez omezení výkonnosti, 

junioři 2001 a mladší. 

Předpokládáme stav bez vládních omezení pro sportovce (covid 19), pak vše v jednom dni jako 

v roce 2020. 

 

 Mezinárodní šachový festival Znojmo 2021 – sto let královské hry v královském městě Znojmě. 

 

 

 Znojmo 27.11. 2020                                                                                  Šachový spolek Znojmo     

                                                                                                          Josef Lahodný                                                                                           
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