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Věc:Přihláška do konkurzu na pořadatelství Mistrovství ČR žen v rapid šachu 2016 

  

 
Vážení šachoví přátelé, 

 

           jako pořadatelé jubilejního třicátého ročníku Znojemské královny se přihlašujeme závazně do 

konkurzu na uspořádání Mistrovství ČR žen v rapid šachu. Nabídku podmínek uvádíme níže. 

 

Místo konání: Loucký klášter Znojmo. 

 

Pořadatel: Šachové sdružení Znojmo, Šachové oddíly okresu, ŠSČR, Jihomoravský šachový svaz, 

Jihomoravský kraj a Město Znojmo. 

 

Ředitel Znojemské královny: Josef Lahodný. 

 

Rozhodčí, obsluha losovacího programu: kvalifikovaný tým rozhodčích. 

 

Termín: 16.-17. dubna 2016 
 

Cenový a věcný fond: min. 31 000,- Kč 

             finanční ceny:  5 000, 3 000, 2 000, 1 000 (při účasti 30 hráček). 

                                      - hodnotné věcné ceny pro seniorku, juniorku, miss turnaje a další hráčky. 

 

Vklad: 

             hráčky s ELO FIDE nebo národní nad  1 900  start zdarma 

 ostatní hráčky platí 100,- Kč 

- bonus pro WGM 1000,- Kč 

- bonus pro WIM    500,- Kč 

- rodinné dvojice královna-královnička 50% sleva. 

 

ubytování: (ceny roku 2015) 

 

Hotely dle objednání od 900-1200  

 

v soukromí:  dvoulůžkové pokoje se snídaní v rozsahu 250 – 500,-Kč (dle dohody) 

              

Další informace:  XXX. 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.  

Dále se uskuteční  XXX. ročník Znojemské královničky – rapid na 7 kol 2x20 min pro 

dívky do 14 let bez omezení výkonnosti.  

Přebor JmŠS: všechny kategorie včetně seniorů 

Grand Prix 2015/16 - rapid na 7 kol, 2x15 min., muži a ženy bez omezení výkonnosti,  

                                     junioři 1996 a mladší. 

Pro pět turnajů hraných souběžně je název – Mezinárodní šachový festival Znojmo 2016 

 

Informace o turnaji na www.znojemskakralovna.cz doplníme, po obdržení výsledku konkurzu. 

 

 

 

Znojmo 21.1. 2016                                                                                   Šachové sdružení Znojmo     

                                                                                                          Josef Lahodný                                                                                           
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