Mistrovství republiky žen 2017
MÍSTO KONÁNÍ:

Kavárna Do Větru, Za Zahradou 1930/5, 162 00 Praha 6

TERMÍN KONÁNÍ:

2.–3. 12. 2017

PODMÍNKY ÚČASTI:

Státní občanství České republiky, minimální dosažený počet 1150 bodů
v ratingu EGF ke dni 1. 12. 2017 24:00 GMT, účast na alespoň 1 turnaji
kategorie A zařazeného do ratingu EGF v 2017, řádné členství v ČAGo –
zaplacené členské příspěvky za rok 2017 nejpozději k 1. 12. 2017.

TURNAJOVÝ SYSTÉM: 2 účastnice: zápas na tři vítězné partie (3-5 kol)
3–4 účastnice: každá s každou dvoukolově (6 kol)
5–6 účastnic:

5 kol systémem každá s každou

7–8 účastnic: V sobotu – kvalifikační partie v 4členných skupinách (A, B)
systémem každá s každou. Rozdělení do skupin bude losem ze 4 košů po 2
hráčkách dle pořadí v ratingu.
V neděli – semifinále a finále a turnaj o 5.-8. místo stejným
systémem.
Při větším počtu účastnic 5 kol švýcarským systémem.

PRAVIDLA:

Rovné partie, čas na partii 60 minut, byoyomi 3 × 30 s/tah; komi 6,5 moku.
Turnaj se řídí a bude vyhodnocen dle Soutěžního řadu ČAGo, je započítán do
ratingu.

ŘEDITEL TURNAJE:

Jaroslav Kotowski

ROZHODČÍ TURNAJE:

Ivan Kostka

CENY:

1. místo 2500 Kč
2. místo 1000 Kč
3. místo 500 Kč

STARTOVNÉ

150 Kč, studenti 100 Kč

OSTATNÍ PODMÍNKY:

Pořadatel nehradí žádné náklady, nezajišťuje ubytování. Na místě bude
zajištěno drobné občerstvení v podobě toustů, kávy a čaje.

PROGRAM MR ŽEN
Avizovaný program je orientační. Budeme se snažit dodržet začátek turnaje. Další kola se odehrají dle
okamžitých možností (ASAP).
SOBOTA 2. 12. 2017
8:30 Otevření prostoru pro hráčky, prezentace a zahájení
9:00

1. kolo

13:00 2. kolo
17:00 3. kolo

NEDĚLE 3. 12. 2017 – program dle počtu účastnic
9:00 semifinále A1–B2, A2–B1; A3–B4, A4–B3 // 4. kolo
14:00 finále + partie o 3., 5. a 7. místo // 5. kolo,
17:00 případné 6. kolo
Vyhlášení výsledků a závěr bezprostředně po posledním kole.

V sobotu po zápasech bude pokračovat volná zábava přímo v kavárně.

