ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNA - XXXV. ročník
Mistrovství České republiky žen 2021 v rapid šachu
Termín:
Místo konání:

4. - 5. září 2021
Loucký klášter, Loucká ulice, Znojmo

Pořadatel:
Ředitel turnaje:
Zástupce ředitele:
Hlavní rozhodčí:

Šachový spolek Znojmo z pověření ŠSČR, Město Znojmo, JmŠS, OS ČUS Znojmo
Josef Lahodný
Ladislav Doležal
Petr Záruba s kolektivem rozhodčích

Právo účasti:
Mistrovství ČR:

ženy a dívky bez omezení věku a výkonnosti, bez ohledu na (ne)registraci v ŠSČR
pro vyhodnocení v mistrovství ČR je podmínkou platná registrace v ŠSČR a nebýt vedena na
FRL pod jinou federací než CZE
švýcarský na 9 kol, 2 x 15 minut + 10 sekund na každý tah se zápočtem na rapid LOK a FELO
1) Počet bodů 2) Výsledky vzájemných partií dle FIDE, 3) Buchholz krácený o nejnižší skóre
soupeřů, 4) Buchholz, 5) Sonnenborn-Berger, 6) vícekrát černé, 7) los
budou zaslány na zápočet rapid LOK ČR a rapid ELO FIDE

Systém a tempo hry:
Hodnocení:
Ratingování turnaje:
Časový rozvrh:

sobota: 08:00 – 09:30
09:45 – 09:55
10:00 – 12:15
12:15 – 13:45
13:45 – 18:00
18:30
20:00

prezence
slavnostní zahájení
1. – 2. kolo turnaje
polední přestávka
3. – 6. kolo turnaje
společenský večer s občerstvením pro hráčky a hosty
Královský bleskový turnaj

neděle: 09:00 – 12:00 7. – 9. kolo turnaje
12:30
slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen
Vklad:
Příspěvek:

hráčky 100 Kč, studentky a seniorky 50 Kč
(od vkladu jsou osvobozeny hráčky uvedené na listině talentů ŠSČR)
WGM 900 Kč a WIM 400 Kč

Finanční ceny:
Věcné ceny:

7.000 – 4.000 - 2.000 - 1.000 – 700 – 500 – 400 – 100, seniorka – 200, juniorka – 100 Kč
1. – 3. místo v kategorii U16, nejmladší hráčka, Miss turnaje a další hráčky, dle možností
pořadatele

Závazné přihlášky:

emailem na petr.zaruba@chess.cz do 25. srpna 2021.
V přihlášce uveďte: příjmení a jméno hráčky, rok narození, telefon, e-mail, klub/oddíl
emailem na adamkovi@bilysklep.cz nebo telefonicky na 604 209 388 do 25. srpna 2021.

Ubytování:

GDPR: Přihlášením do turnaje účastnice (u účastnice mladší 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
jejích fotografií, jejich uchováním a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

Pravidla soutěže byla schválena STK ŠSČR – řídicím orgánem MČR žen 2021 v rapid šachu

