
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

ŽEN 2011 
 
1. Pořadatel : Šachový klub Světlá nad Sázavou, o.s.  

www.chess-svetla.cz  
2. Řídící orgán :  STK ŠSČR 
3. Termín konání : 14. až 19. května 2011 
4. Místo konání :  Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633, 530 02 Pardubice, 
5. Ředitel turnaje : Ing. Zdeněk Fiala,  Pěšinky 1125,  582 91 Světlá n.Sáz.,  

tel. : 731 00 63 64,  
E-mail : chess.svetla@seznam.cz   

6. Hlavní rozhodčí : Jaroslav Benák, mezinárodní rozhodčí 
7. Právo účasti :  První tři hráčky z MČR žen 2010, 4 hráčky dle ELO FIDE k 1.1.2011,  

1 divoká karta ŘO. 
8. Systém hry :  Uzavřený turnaj pro 8 hráček, hrají se 2 skupiny po 4 hráčkách,  

z každé skupiny postupují 2 hráčky, dále se hraje vyřazovacím 
způsobem – semifinále, finále a zápas o 3. místo.  
Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí : systém Sonnenborn-
Berger, vzájemné partie, výsledek proti vítězi, dále proti druhému, 
třetímu atd., los. 

9. Tempo hry :  90 minut + 30 vteřin za tah. V případě dělení místa či stavu 1:1 se hrají 
2 partie v rapid šachu 15 minut + 10 sekund za tah, příp. 2 bleskové 
partie 5 minut + 3 sekund za tah, příp. 5 minut proti 4 minutám až do 
rozhodnutí. 

10. Tituly :  Vítězka turnaje získá titul Mistryně České republiky žen 2011. 
11. Postupy :  Vítězka turnaje postupuje na ME žen 2012. Zároveň má nárok na dotaci 

od ŠSČR na krytí nákladů na tomto ME jednotlivců. Výše dotace bude 
upřesněna před zahájením MČR. 
Nominace: Pořadí MČR žen je jedním z kritérií pro nominaci na 
mistrovství Evropy družstev žen 2012. 

12. Cenový fond :  Pořadatel vyplatí v kategorii žen cenový fond ve výši 45.000 Kč. 
1. místo  15.000,- Kč 
2. místo  10.000,- Kč 
3. místo  8.000,- Kč 
4. místo  6.000,- Kč 
3. místo ve skupině    2.000,- Kč 
4. místo ve skupině    1.000,- Kč 

    



13. Ubytování : Pořadatel zajistí a uhradí ubytování v 1 lůžkových pokojích hotelového 
typu (resp. v 2 lůžkových pokojích, přičemž druhé lůžko nebude obsazeno) 
všem účastnicím od 13. do 16. května a všem postupujícím ze skupin  
až do 20. května.  

14. Stravování : Poskytnuté ubytování je včetně snídaní. 
Dále pořadatel vyplatí hráčkám náhrady stravného dle ekonomické 
směrnice ŠSČR. 

15. Přihlášky : Přihlášky zašlete laskavě na E-mailovou či korespondenční adresu 
ředitele turnaje nejpozději do 31.1.2011. 

16. Časový plán :  
 Pá  13.5. od 17:00 do 21:30 příjezd účastnic, presentace 

So  14.5. od  8:00 do 13:00 příjezd účastnic, presentace 
od 14:00 do 14:30 slavnostní zahájení, losování 
od 15:00 do 20:00 1. kolo  

 Ne  15.5. od  9:00 do 15:00 2. kolo 
od 15:00 do 20:00 3. kolo 
od 20:30 do 22:00 příp. partie v rapid šachu, ev.bleskové hře 

 Po   16.5. od 15:00 do 20:00 1. partie semifinále 
 Út  17.5. od 15:00 do 20:00 2. partie semifinále 

od 20:30 do 22:00 příp. partie v rapid šachu, ev.bleskové hře 
St  18.5. od  9:00 do 15:00 1. partie o 3. místo 

od 15:00 do 20:00 1. partie finále  
od 15:00 do 20:00 2. partie o 3. místo 
od 20:30 do 22:00 příp. partie v rapid šachu, ev.bleskové hře 

 Čt  19.5. od 15:00 do 20:00 2. partie finále 
od 20:30 do 22:00 příp. partie v rapid šachu, ev.bleskové hře 

   30 minut po dohrání  slavnostní zakončení 
17. Různé :   Povinností všech hráček je účast na slavnostním zahájení. 

Povinností všech postupujících ze skupin navíc účast na slavnostním 
zakončení. 
Turnaj bude započítán na ELO FIDE a LOK ČR. 
Seznam oprávněných a přihlášených účastnic MČR a další informace 
najdete na webu pořadatele (www.chess-svetla.cz) a na webu ŠSČR 
(www.chess.cz). 
Na webu pořadatele i ŠSČR budou průběžně aktualizovány výsledky, 
bulletin, on-line přenosy všech šachovnic, fotografie, zprávy a další 
aktuality z Mistrovství ČR  
Pořadatel zajistí pro účastnice doprovodný program.  

 
Srdečně se těšíme na Vaši účast ! 

   
Ing. Zdeněk Fiala          Ing. Petr Záruba 
  ředitel turnaje     předseda STK ŠSČR 


