
Mezinárodní šachový festival ZNOJMO 2014
Rozpis a pozvánka 

ZNOJEMSKÁ  KRÁLOVNA-XXVIII. ročník
Otevřené Mistrovství České republiky žen - rapid šach 

Přebor JmŠS žen, juniorek D20 a D18 

Termín a místo konání: 10. – 11. května 2014 ve štukovém sále Louckého kláštera, Loucká ul. Znojmo
Pořadatel: Šachové sdružení Znojmo, Šachový svaz ČR, Jihomoravský šachový svaz a Město Znojmo
Ředitel turnaje:   Josef Lahodný
Hlavní rozhodčí: Jana Sochorová + kolektiv rozhodčích
Právo účasti:                    ženy bez omezení věku a výkonnosti
Systém a tempo hry:       švýcarský na 9 kol,  2 x 15 min. + 10 sec. za každý tah
Kritéria pro hodnocení: 1) počet bodů 2) střední BCHZ  3) BCHZ  4) průměrné ELO soupeřů  5) los 
Výsledky turnaje: budou záslány na zápočet ELO ČR a ELO FIDE  rapid šach
Časový rozvrh  sobota:   08:00 – 09:30      prezence
                                          09:45 – 09:55      slavnostní zahájení
                                          10:00 – 12:15      1. – 2. kolo turnaje
                                          12:15 – 13:45      polední přestávka
                                          13:45 – 18:00      3. – 6. kolo turnaje
                                          18:30                   společenský večer s občerstvením pro hráčky a hosty
                                          20:10                   bleskový turnaj na 7 kol
                          Neděle:   09:00 – 12:00      7. – 9. kolo turnaje
                                          12:30                   slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen

Vklad:  -hráčky přihlášené do 10. dubna 2014 platí 50,-Kč (se slevou)
              -hráčky přihlášené po termínu platí 100,- Kč (od vkladu jsou osvobozeny hráčky uvedené na listině talentů ŠSČR)

                -rodinné a oddílové dvojice královna-královnička 50% sleva
Příspěvek:  WGM 1200,- Kč a  WIM 600,- Kč 
Finanční ceny:  5000-3000-2000-1000-700-500,- Kč 
Nejlepší hráčky s ELO ČR: 1800-1945: 500,-Kč, 1550-1799: 400,- Kč, 1250-1549: 300,- Kč, do 1250: 100,- Kč
Přeborníci JmŠS:  ŽENY – 500-350-150    DÍVKY 20 – 100-50   DÍVKY 18 - 100
Věcné ceny: pro seniorku, juniorku, dorostenku, miss turnaje a další hráčky v pořadí

Závazné  přihlášky na adrese:  jlahodny@gmail.com , 724 633 302

Ubytování: info - adamkovi@bilysklep.cz, 604 209 388  
                   Penzion: ida@volny.cz, http://www.volny.cz/penzion.ida/  2 a 3 lůžkový pokoj - 2 noci 300,- Kč

V přihlášce uveďte: příjmení a jméno hráčky, členství, adresu, PSČ, ELO FIDE nebo LOK ČR, telefon, e-mail  
Uveďte rovněž požadavek na ubytování hráček i doprovodu

Další informace o turnajích: www.znojemskakralovna.cz

* Každý, kdo přiveze funkční digitální hodiny, bude odměněn.*

ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNIČKA – XXVIII. ROČNÍK

Termín a místo konání: 10. května 2014 v sále Louckého kláštera, Loucká ul. Znojmo
Právo účasti:     dívky do 14 let a mladší bez omezení výkonnosti
Časový rozvrh:  08:00 - 09:30  prezence
                            09:45 - 09:55  slavnostní zahájení (společné s Královnou)
                            10:00 - 12:25  tři kola turnaje
                            12:25 - 13:45  polední přestávka
                            13:45 - 17:15  čtyři kola turnaje
                            17:45               slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
Systém hry:  švýcarský na 7 kol s časem 2 x 20 minut na partii
Kritéria pro hodnocení: 1)počet bodů 2)střední BCHZ 3) BCHZ 4) průměrné ELO soupeřů 5) los
Vklad:            při  prezenci  20,- Kč (od vkladu jsou osvobozeny hráčky uvedené na listině talentů ŠSČR)

Ceny věcné:  1. - 3. místo, nejmladší hráčka, drobné věcné ceny i pro další účastnice 

Pořadatel shodný s turnajem Znojemská královna 
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Mezinárodní šachový festival ZNOJMO 2014

Memoriál Ing. Jana Turka

7. turnaj Grand Prix 2013/14 v rapid šachu jednotlivců
Přebor Jihomoravského šachového svazu mužů, juniorů H18 a H20

Termín a místo konání: 10. května, štukový sál, Loucký klášter Znojmo
Pořadatel:            Šachové sdružení Znojmo, Jihomoravský šachový svaz, Město Znojmo
Ředitel turnaje:  Josef Lahodný
Hlavní rozhodčí: IA Jaroslav Benák s kolektivem
Právo účasti:        muži bez omezení věku a výkonnosti
Systém hry:         švýcarský na 7 kol, 2 x 10 min.+5 sec. na každý tah
Výsledky turnaje: budou záslány na zápočet ELO ČR rapid šachu a ELO FIDE rapid šachu
Ceny finanční:     2000 - 1000 - 500 - 300 - 200 
Ceny věcné:          ženy, senioři, junioři, nejmladší účastník
JmŠS muži:          500-350-150
        hoši 20:         100-50          hoši 18 - 100
Kriteria pořadí:  1)počet bodů, 2) Stř. Buchholz, 3)Buchholz, 4)průměrné ELO soupeřů, 5) los
Vklad:                 -žáci, studenti a senioři 50,- Kč
                             -ostatní hráči 100,- Kč (od vkladu jsou osvobození hráči uvedení na listině talentů ŠSČR).

Časový rozvrh:  08:00  -  09:30   prezence 
                             09:45  -  09:55  slavnostní zahájení
                            10:00  -  12:15  1. až 4. kolo
                            12:15  -  13:45  polední přestávka   
                            13:45  -  16:00   5.- 7. kolo
                            16:30  -  16:45  vyhlášení výsledků a předání cen.

Přebor Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu jednotlivců
kategorie: ženy, muži, dívky 18 a 20, hoši 18 a 20

záštitu převzal MUDr. Milan Špaček, ředitel Dětského centra Znojmo

Přebor JmŠS žen a dívek je součástí turnaje Znojemská královna 10.- 11. 5.                      
Přebor JmŠS mužů se hraje současně v Memoriálu Ing. Jana Turka a GP   

Právo účasti: hráčky a hráči aktivně registrovaní v JmŠS

Výsledky turnaje budou záslány na zápočet ELO ČR a ELO FIDE rapid šach

                              
V přihlášce uveďte: příjmení a jméno, adresu, členství, ELO FIDE nebo LOK ČR, telefon, e-mail,     

požadavek na ubytování hráčů i doprovodu

Ubytování: Info na adrese: e-mail adamkovi@bilysklep.cz, tel.  604 209 388
Penzion: ida@volny.cz, http://www.volny.cz/penzion.ida/  2 a 3 lůžkový pokoj - 2 noci 300,- Kč
 
Sleva na přihlášky do 10. dubna  na adrese:  jlahodny@gmail.com, 724 633 302  

* Každý, kdo přiveze funkční digitální hodiny, bude odměněn.*
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