OPEN ZNOJMO 2005

V. ročník mezinárodního šachového festivalu

součást seriálu CZECH TOUR 2005/2006

Znojmo 14. – 22.5. 2005 

Propozice určené pro členy Šachového svazu České republiky a Slovenského šachového svazu

Místo konání: Hotel Dukla, Holandská 5, Znojmo

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. a Šachové sdružení Znojmo ve spolupráci s Šachovým svazem ČR a Jihomoravským šachovým svazem

Ředitel festivalu: Jiří Petružálek

Zástupce ředitele festivalu: Josef Lahodný

Hlavní rozhodčí: Otto Gutdeutsch 

Celkový cenový fond: 100 000 Kč !!! (z toho 84 500 Kč finanční ceny) 

Vypsané turnaje: 

A) OPEN ZNOJMO 
-     otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE a LOK ČR
-	účast hráči bez omezení věku a výkonnosti
-	švýcarský systém na 9 kol, 2 x 1,5 h + 30 s /tah
-	finanční ceny v Kč: 10 000, 7 000, 5 000, 3 000, 2 000, 1 000, 500, nejlepší ženy – 2 000, 1 000, 500, nejlepší hráč do 16 let 500, nejlepší hráč nad 60 let 500, nejlepší hráči z JmŠS 500, 350, 250 (celkem 34 000, souběh cen možný)
-	věcné ceny pro další hráče, ženy, seniory nad 60 let a juniory do 16 let 
-	startovné:
	                                                                                                1)                       2)  
      - GM, IM, WGM a WIM ……………………………....       0 Kč	0 Kč 
      - FM, WFM a hráči s ELO FIDE >=  2300 ……………   	400 Kč	700 Kč
      - ostatní hráči s ELO FIDE ……………………………	    600 Kč	900 Kč
      - hráči bez ELO FIDE ………………………………	        800 Kč 	1 100 Kč
1)	členové Jihomoravského šachového svazu a hráči ubytovaní prostřednictvím pořadatele 
2)	ostatní hráči
-    slevy a příplatky:
- žáci, studenti, důchodci a ženy mají slevu 25%	
- sleva 20% ze startovného při společné přihlášce 10 a více hráčů
- hráči přihlášení po 30.4. 2005 platí navíc 200 Kč 
      
B) Znojemská královna – Otevřené mistrovství ČR žen v rapid šachu
-	ženy bez omezení věku a výkonnosti
-	švýcarský systém na 9 kol, 2 x 25 min
-	finanční ceny v Kč: 5 000, 3 000, 2 000, 1 000, 500, 500 (celkem 12 000)
-	věcné ceny pro další hráčky
-	startovné:
- WGM obdrží 1 000 Kč a 1 ubytování na 1 noc (1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji) zdarma
- WIM obdrží 500 Kč a 1 ubytování na 1 noc (1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji) zdarma
- hráčky s ELO FIDE nebo nár. > 2 100 mají start zdarma
- hráčky s ELO FIDE nebo nár. > 1 900 platí 50 Kč
- ostatní hráčky platí 100 Kč
- hráčky přihlášené po 30.4. 2005 platí navíc 50 Kč

C) Znojemská královnička 
-	dívky do 14 let s nejvýše III. VT a ELO max. 1550, švýcarský systém na 7 kol, 2 x 20 min
-	věcné ceny pro všechny účastnice
-	startovné: 40 Kč

D) Finále Poháru České republiky v rapid šachu družstev
-	pětičlenná oddílová družstva (bez hostů) z extraligy, 1. a 2. lig a po třech družstev z předkol (krajských přeborů), švýcarský systém na 7 kol, 2 x 25 min
-	finanční ceny v Kč: 10 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2000 (celkem 30 000)
-	startovné: 200 Kč za družstvo
-	družstva přihlášená po 30.4. 2005 platí navíc 50 Kč

E) Memoriál Ing. Turka - Otevřený přebor Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu jednotlivců
-	hráči bez omezení věku a výkonnosti, švýcarský systém na 7 kol, 2 x 15 min
-	finanční ceny v Kč: 3 000, 2 000, 1 000, 500, 500, nejlepší hráči z JmŠS 700, 500, 300 (celkem 8 500, souběh cen možný)
-	věcné ceny pro další hráče, ženy, seniory nad 60 let a juniory do 16 let
-	startovné: 
- GM, IM mají start zdarma
- žáci, studenti a důchodci 50 Kč
- ostatní hráči 100 Kč

Kritéria pro určení pořadí a dělení cen: 
Turnaje A,B,C a E - 1. počet bodů, 2. Buchholz, 3. střední Buchholz, 4. průměrné ELO soupeřů, 5. los, finanční ceny se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen
Turnaj D – 1. součet bodů získaných na jednotlivých šachovnicích (tzv. olympijský systém), 2. vzájemný zápas, 3. Buchholz, 4. Progres, 5. los, ceny se dělí podle systému Hort mezi nejlepších 5 družstev

Ubytování:  

Penzion Morava*  (vzdálenost od hracího sálu 1,5 km)

dvoulůžkové pokoje, sprcha a WC na patře
cena bez snídaně 200 Kč / osobu a noc 

Hotel Dukla *** (hrací sál přímo v hotelu)

dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena bez snídaně 640 Kč / pokoj a noc 
cena včetně snídaně 800 Kč / pokoj a noc 

jednolůžkové pokoje se sprchou a WC
cena bez snídaně 420 Kč / pokoj a noc 
cena včetně snídaně 500 Kč / pokoj a noc 

Stravování: v hotelu Dukla dle vlastního výběru, na sobotu 14.5. doporučujeme objednat oběd spolu s přihláškou – cena 70 Kč (hlavní jídlo + polévka)

Program:	
pátek	13.5.	19.00 – 22.00	prezentace A,B,C,D,E
sobota	14.5.	07.30 – 09.00	prezentace B,C,D
		09.45 – 10.00	slavnostní zahájení festivalu
		10.00 – 14.00	1.-4. kolo D	
		10.15 – 12.15	1.-2. kolo B
		10.15 – 12.45	1.-3. kolo C	
		12.15 – 13.15	přestávka na oběd B	
		12.45 – 13.45	přestávka na oběd C	
		14.00 – 15.00	přestávka na oběd D
		13.45 – 17.15	4.-7. kolo C
		13.15 – 17:15	3.-6. kolo B 	
		15.00 – 18.00	5.-7. kolo D 
		17.45 – 18.00	vyhlášení výsledků C
		18.30 – 18.45	vyhlášení výsledků D
		19.30 – 20.00	prezentace na bleskový turnaj	
		20.30 – 23.00	bleskový turnaj
neděle              	15.5.   	08.00 – 09.00	prezentace E
		09.00 – 12.00	7.-9. kolo B
		12.30 – 12.45	vyhlášení výsledků B		
		09.30 – 13.45	1.-7. kolo E
		10.00 – 14.00 	prezentace A
		14.15 – 14.30	vyhlášení výsledků E		
		16.00	1. kolo A
pondělí  	16.5.	16.00	2. kolo A
úterý                	 17.5. 	16.00	3. kolo A
středa 	18.5.    	09.00	4. kolo A	
		16.00	5. kolo A	
čtvrtek 	19.5. 	16.00	6. kolo A	
pátek  	20.5. 	10.00	bleskový turnaj
		16.00	7. kolo A	
sobota	21.5. 	16.00	8. kolo A	
neděle 	 22.5. 	09.00	9. kolo A	
		14.00	slavnostní zakončení

Možnosti trávení volného času: Znojmo je okresní město s téměř 40 000 obyvateli, jeho historické centrum je městskou památkovou rezervací, nachází se ve vinařské oblasti nedaleko národního parku Podyjí, jsou zde bohaté možnosti pěší turistiky a cykloturistiky, v blízkosti města je řada hradů a zámků.

Platby startovného a ubytování budou vybírány v průběhu prezentace v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet Eurocard/Master Card, VISA, American Express, JCB nebo Diners Club (karty VISA Electron a Maestro nebudou akceptovány).

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů zašlete do 30.4. 2005 na adresu:
AVE-KONTAKT s.r.o., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice
tel./fax 466 535 200
e-mail: j.mazuch@avekont.cz , adamkovi@bilysklep.cz 
http:/www.czechtour.net

Další festivaly pořádané agenturou AVE-KONTAKT v rámci seriálu mezinárodních šachových festivalů CZECH TOUR 2005/2006:
14.-31.7. 2005	XVI. ročník festivalu CZECH OPEN – Pardubice (4 openy FIDE  - 1 s normou GM a IM, 2 národní openy, MČR čtyřčlenných družstev, MČR v rapidu a dalších disciplínách, celkem 15 turnajů)
3.-11.8. 2005 	   VIII. ročník OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO (uzavřené GM a IM turnaje, open  
                             FIDE, seniorský turnaj, rapid, blesk)
24.9.-2.10. 2005   II. ročník OPEN VYSOČINA – Havlíčkův Brod (polofinále MČR mužů, MČR žen, 
		    juniorů a juniorek, open FIDE, rapid krajských reprezentací, rapid jednotlivců, 
		    blesk)
22.-29.10. 2005	   VI. ročník OPEN LIBEREC (open FIDE, rapid, blesk)
13.-20.1. 2006	   V. ročník OPEN PRAHA (2 openy FIDE, z toho jeden s normou IM, rapid, blesk)
21.-29.1. 2006	   V. ročník OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (uzavřené GM a IM turnaje, open FIDE, 
		    rapid, blesk)

- cenový fond celého seriálu CZECH TOUR 2005/6 je 25 000 Kč (7 000, 5 000, 3 000, 2 000, 1 000, 1 000, 500, 500, nejlepší senioři od 60 let – 2000, 1000, 1 000, 500, 500), ceny lze čerpat pouze formou bonusu na příštím ročníku seriálu, kritéria pro určení pořadí: nejvyšší součet bodů získaných na jednotlivých turnajích (započítávají se výsledky ze všech turnajů jednotlivců hraných tempem min. 2 x 1,5 h + 30 s /tah), nejlepší umístění na některém ze započítaných turnajů, los
- sleva 5 % z ceny ubytování a startovného při 2. startu na turnaji konaném v rámci tohoto ročníku seriálu CZECH TOUR, resp. 10 % při 3. startu, 15 % při 4. startu, 20 % při 5. startu, 25% při 6. startu a 30% při 7. startu (započítávají se starty na všech turnajích jednotlivců hraných tempem min. 2 x 1,5 h + 30 s /tah)


Závazná přihláška      O P E N   Z N O J M O   2 0 0 5

Jméno: …………………..……………… Příjmení ……………………………………….
Turnaj:        A         B         C         D         E
Adresa ………………………………………………………………………………………
Stát ……………………………………… Oddíl …………………………………………..
Datum narození ………………………… Titul/VT ………………………………………. 
ELO FIDE ………………………………  ELO národní …………………………….…….
Vybraná varianta ubytování (včetně termínu příjezdu a odjezdu), doprovodné osoby …….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………
Dne …………………………………..….. Podpis …………………………………………

