
 

 

 
       

 
22. MISTROVSTVÍ EVROPY ŽEN V ŠACHU 

 

Praha, Česká republika 

19. 8. - 1. 9. 2022 

 
 

                 
         

OBECNÉ PROPOZICE 
 
1. Pořadatel 
 
Šachový svaz České republiky ve spolupráci se spolkem AVE CHESS z.s. a Evropskou šachovou federací (ECU)  

2. Účast 
 
Mistrovství Evropy žen je otevřeno pro všechny ženy, které jsou členkami národních šachových federací 

sdružených v Evropské šachové federaci (ECU), bez ohledu na jejich rating a titul. Přihlášky musí být provedeny 

přes národní federace, přičemž počet hráček z jedné federace není limitován. 

Registrací hráčka potvrzuje svou účast na Mistrovství Evropy žen 2022, který navazuje na Mistrovství světa FIDE a 

účastní se v souladu s obecnými a turnajovými pravidly ECU, etickým kodexem FIDE, postupy pro anti-

cheatingovou kontrolu ECU a FIDE. 

Protiepidemická opatření 

V rámci celého festivalu budou přijata opatření v souladu s nařízeními vlády ČR, hygieny, NSA a dále opatřeními 

definovanými ECU. Jejich přesné znění se bude průběžně aktualizovat na webových stránkách, tak jak budou 

jednotlivá opatření přijímána. 

 
3. Harmonogram 
 
ME žen proběhne od 19. srpna do 1. září 2022 v Praze. Hrací prostory a ubytování budou v hotelu Don Giovanni, 

Vinohradská 157a, Praha 3 

  

Evropská šachová federace (ECU) 
Šachový svaz České republiky 

agentura AVE CHESS z.s. Pardubice 



 

Pátek 19. srpna 12.00-22.00 Příjezd a osobní prezence 

Sobota 20. srpna 08.00-10.00 Osobní prezence 

  11:00 Technický mítink 

  14:30 Slavnostní zahájení 

  15:00 Kolo I 

Neděle 21. srpna 15:00 Kolo II 

Pondělí 22. srpna 15:00 Kolo III 

Úterý 23. srpna 15:00 Kolo IV 

Středa 24. srpna 15:00 Kolo V 

Čtvrtek 25. srpna 15:00 Kolo VI 

Pátek 26. srpna  Volný den, výlet, rapid 

Sobota 27. srpna 15:00 Kolo VII 

Neděle 28. srpna 15:00 Kolo VIII 

Pondělí 29. srpna 15:00 Kolo IX 

Úterý 30. srpna 15:00 Kolo X 

Středa 31. srpna 13:00 Kolo XI 

  20:00 Slavnostní zakončení 

Čtvrtek 1. 1. září  Odjezdový den 

 
 
4. Systém turnaje 
 
Mistrovství se řídí turnajovými pravidly ECU.  

Hraje se švýcarským systémem na 11 kol, tempo hry je 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s / tah.  

Čekací doba je 15 minut. 

 
5.Pořadí a pomocné hodnocení 
 
Celkové pořadí hráček se stejným bodovým ziskem bude určeno kritérii pro pomocné hodnocení použitými na 

Mistrovství světa FIDE 2022, viz. článek 

https://handbook.fide.com/files/handbook/WWorldCup2022Regulations.pdf  

6. Ceny a kvalifikace 
 
22. ME žen je zároveň kvalifikací na Světový pohár žen 2023. S ohledem na pravidla FIDE a rozhodnutí komise ECU 

se na Světový pohár kvalifikují hráčky minimálně z prvních 9 pozic celkového pořadí. 

Celkový cenový fond je 60.000 EUR a je rozdělen následovně: 

  

https://handbook.fide.com/files/handbook/WWorldCup2022Regulations.pdf


Celkové pořadí 

Místo Cena Místo Cena 

1 10.000 11 1.500 

2 8.000 12 1.500 

3 7.000 13 1.000 

4 6.000 14 1.000 

5 5.000 15 1.000 

6 4.000 16 1.000 

7 3.000 17 1.000 

8 2.500 18 1.000 

9 2.000 19 1.000 

10 1.500         20 1.000 

 
ECU zašle výhry vítězům bankovním převodem po skončení turnaje. 

 

Rozdělení cen 

S ohledem na článek D.4.5 turnajových pravidel ECU budou ceny rovnoměrně rozděleny mezi hráčky se stejným 

bodovým ziskem. Rozdělení bude mezi takový počet hráček, kolik je vypsaných cen.  

S ohledem na článek B.14.1.1 turnajových pravidel ECU, pokud se hráčka, která obdržela finanční odměnu, 

neúčastní slavnostní zakončení, bude tato odměna sražena o 20 %. 

 

7. Rozhodčí a odvolací komise 
 
Jména hlavního rozhodčího, zástupců hl. rozhodčího a členů odvolací komise budou zveřejněna ECU. 

 
8. Postupy odvolací komise 
 
Protest proti rozhodnutí hlavního rozhodčího musí hráčka předat písemnou formou předsedovi odvolací komise 

nejpozději 30 minut po ukončení své partie včetně uhrazení zálohy 200 EUR vratné v případě uznání protestu. 

Rozhodnutí odvolací komise je definitivní. 

 
9. Poplatek ECU 
 
S ohledem na pravidla ECU, hráčky s tituly GM, IM, FM, WGM, WIM a WFM platí poplatek ECU ve výši 65 EUR, 

ostatní hráčky 130 EUR, který zašlou na účet příslušného národního svazu. Svaz poté poplatky zašle na účet ECU 



nejpozději v den zahájení turnaje. Pokud poplatek není uhrazen před skončením 2. kola, nebude hráčka 

nalosována do zbývajících kol. 

Účet ECU pro zaslání poplatků: 

Bank: Credit Suisse, Postfach 357, CH-6301 Zug Account number: 1835105-42 

Holder: European Chess Union National Bank Code: 4835 

BIC: CRESCHZZXXX 

IBAN Code: CH3604835183510542000 

 

 
10. Registrační poplatky 
 
Registrační poplatek je 2 400 Kč za každou hráčku a akreditovanou osobu. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2022. 

V případě přihlášení po 30. červnu 2022 bude účtován příplatek za pozdní přihlášku ve výši 2 400 Kč. 

 

11. Registrace, objednávky ubytování a platby 
 

Všechny hráčky se musí registrovat do 30. 6. 2022 (uzávěrka přihlášek) na emailu ME2022@chess.cz.  

Všechny hráčky a akreditované osoby jsou povinny být ubytovány prostřednictvím pořadatele v oficiálním 

hotelu, z důvodu protiepidemických opatření. Výjimku z povinnosti ubytování v oficiálním hotelu mají hráčky 

s trvalým bydlištěm v Praze. Ubytované hráčky s platnou registrací u ŠSČR a akreditovaný doprovod mají slevu 

ve výši 10 % z oficiálních cen ubytování (viz. níže). 

Vstup do hracích prostor a hracích sálů bude povolen pouze osobám akreditovaným pořadatelem. 

Kromě písemné přihlášky je nutná i osobní registrace v místě konání před začátkem turnaje. Ta se uskuteční 19. 8. 

mezi 12.00 a 22.00 a 20.8. mezi 8.00 a 10.00. 

Nejpozději do 30. 6. musí být převedena minimálně částka 7 200 Kč (2 400 Kč registrační poplatek + 4 800 Kč 

záloha na ubytování) nezatížená bankovními poplatky na bankovní účet pořadatele, který bude jednotlivým 

federacím zaslán po jejich řádném přihlášení. 

Celá platba za ubytování musí být uhrazena nejpozději do 31. července 2022. 

 
 
12. Ubytování a stravování 
 
Hotel Don Giovanni **** (v hotelu se nachází hrací sál), WiFi připojení na pokojích I společných prostorech 

zdarma. Ceny jsou uvedeny bez 10% slevy pro hráčky registrované u ŠSČR. 

1lůžkový pokoj se snídaní  1 440 Kč / pokoj a noc 

1lůžkový pokoj s polopenzí  1 800 Kč / pokoj a noc 

1lůžkový pokoj s plnou penzí  2 160 Kč / pokoj a noc 



2lůžkový pokoj se snídaní  1 080 Kč / osoba a noc 

2lůžkový pokoj s polopenzí  1 440 Kč / osoba a noc 

2lůžkový pokoj s plnou penzí  1 800 Kč / osoba a noc 

3lůžkový pokoj se snídaní     840 Kč / osoba a noc 

3lůžkový pokoj s polopenzí  1 200 Kč / osoba a noc 

3lůžkový pokoj s plnou penzí  1 560 Kč / osoba a noc 

 
Ubytovaní nad 18 let hradí při příjezdu na recepci magistrátní poplatek městu Praha ve výši 50 Kč / noc. 

 
 
13. Trasfery z letiště a zpět 
 
Pořadatel zajistí transfer z letiště v Praze do hotelu Giovanni a zpět. Transfer v 1. den (19. 8.) a poslední den (1. 9.) 

je zdarma pro hráčky a akreditovaný doprovod, v ostatní dny potom za cenu 15 EUR za osobu a cestu. 

 

14. Jiné 
 
Šampionát se řídí kodexem ECU pro dress-code, etickým kodexem ECU a FIDE a dále kodexem ECU pro fair-play. 

V hracím sále mohou být přítomny pouze hráčky, rozhodčí a členové organizačního týmu. Hlavní rozhodčí 

rozhodne o přístupu akreditovaných osob.  

Použití blesku při pořizování fotografií je povoleno prvních 10 minut po zahájení kola. 

Hráčky, které obdrží cenu, budou k dispozici pro poskytnutí rozhovoru a fotografií alespoň do 15 minut po 

skončení posledního kola a po slavnostním zakončení. 

S ohledem na směrnice ECU a FIDE bude k dispozici zdravotnický personál. 

 
15. Kancelář pořadatele 
 
AVE CHESS z.s. 
Ředitel turnaje: IO Dr. Jan Mazuch 
Telefon: +420 466 535 200, mobilní telefon + 420 608 203 007 
e-mail: ave-kontakt@outlook.cz, oficiální stránky (informace a on-line registrace): http://www.ewcc2022.net 

http://www.ewcc2022.net/

