PRAGUE INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 2021
DON GIOVANNI
III. ročník mezinárodního šachového festivalu
Praha 14.–20. 6. 2021

Místo konání: Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3
Pořadatel festivalu: 1. Novoborský šachový klub, z.s.
Spolupořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. (otevřené a ratingové turnaje, rapid turnaj, bleskový turnaj)
Ředitel festivalu: Petr Boleslav
Zástupce ředitele festivalu: Petr Laušman
Hlavní rozhodčí: IA Pavel Votruba
Vypsané turnaje:
A) 14.–20. 6. 2021: MASTERS - uzavřený super velmistrovský turnaj
C) 14.–20. 6. 2021: FUTURES - uzavřený turnaj mládeže
D) 14.–20. 6. 2021: otevřený mistrovský turnaj s normou GM
- ratingový turnaj se zápočtem na FIDE a LOK ČR
- účast hráči s ELO FIDE >= 1800
- švýcarský systém na 9 kol, 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s/tah
- čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1h
- vítěz turnaje získává právo účasti v CHALLENGERS TOURNAMENT v roce 2022
- finanční ceny Kč:
1. 25 000, 2. 15 000, 3. 10 000, 4. 8 000, 5. 6000, 6. 5000, 7. 4000, 8. 3 000, 9. 2 000, 10. 2 000 (celkem 80 000, u cen
nad 10 000 bude odečtena daň 15%)
- věcné ceny pro další hráče
- startovné:

GM, IM, WGM a WIM
FM, WFM, ELO FIDE >= 2300
ELO FIDE >= 2200
ELO FIDE >= 2000
ELO FIDE >= 1800
ELO FIDE < 1800 a bez ELO FIDE

Hráči registrovaní u ŠSČR
a hráči ubytovaní
prostřednictvím pořadatele
0
800
1000
1300
1800
*2500

Ostatní hráči
0
1300
1500
1800
2300
*3000

*Výjimka: pořadatel si vyhrazuje právo přijmout hráče, který nemá požadované ELO, do turnaje.
- poplatky za zápočet výsledků na ELO, účtované dle Ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 55 Kč za hráče nejsou
zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace, za hráče s titulem GM, IM, WGM a WIM hradí
tyto poplatky pořadatel
- hráči přihlášení po 1. 6. 2021 platí navíc 200 Kč

E) 14.–20. 6. 2021: uzavřené ratingové turnaje
- zápočet na ELO FIDE a LOK ČR
- účast hráči s ELO FIDE < 1900
- skupiny po 10 hráčích, 9 kol, 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s/tah
- čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1h
- rozdělení do skupin podle ratingu FIDE k červnu 2021 (pokud možno max. 2 hráči bez ELO FIDE ve skupině),
předpokládaný rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším ratingem ve skupině cca 100–150 ELO bodů.
- věcné ceny
- startovné: 1 200 Kč
- vratná kauce: 500 Kč za dohrání turnaje
- poplatky za zápočet výsledků na ELO, účtované dle Ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 150 Kč za hráče nejsou
zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace
F) 19. 6. 2021 otevřený turnaj v rapid šachu
- hráči bez omezení věku a výkonnosti
- švýcarský systém na 7 kol, 2 x 10 min + 5 s/tah
- zápočet na rapid ELO FIDE a rapid LOK ČR
- finanční ceny v Kč: 2 000, 1 500, 1 000, 500
- věcné ceny pro další hráče
- startovné 140 Kč
- poplatky za zápočet výsledků na ELO, účtované dle Ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 10 Kč za hráče nejsou
zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace
- přihlášky na tento turnaj se dopředu neevidují a lze se na něj prezentovat až v den jeho konání
G) 17. 6. 2021 otevřený bleskový turnaj
- hráči bez omezení věku a výkonnosti, zápočet na blesk ELO FIDE
- švýcarský systém na 11 kol, 2x 3 min + 2 s/tah
- finanční ceny v Kč: 1000, 700, 500, 300
- věcné ceny pro další hráče
- startovné 90 Kč
- poplatky za zápočet výsledků na na ELO, účtované dle Ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 10 Kč za hráče
nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace
- přihlášky na tento turnaj se dopředu neevidují a lze se na něj prezentovat až v den jeho konání
Kritéria pro určení pořadí a dělení cen:
- D, F, G: 1. počet bodů, 2. Buchholz Cut 1 (odečítá se výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem), 3. Buchholz,
4. Sonnenborn-Berger, 5. vícekrát černé
- E: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. Sonnenborn-Berger, 4. více partií černými, 5. los
- ceny v turnaji D se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen
Ubytování:
Hotel Don Giovanni ****+ (v hotelu se nachází hrací sál)
dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, WiFi připojení
cena včetně snídaně 1 400 Kč / pokoj a noc
při obsazení pokoje 1 osobou 1 200 Kč / pokoj a noc
Hotel Iris **** (1,5 km od hracího sálu)
dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, WiFi připojení
cena včetně snídaně 1 100 Kč / pokoj a noc
při obsazení pokoje 1 osobou 1 000 Kč / pokoj a noc
Ubytovaní nad 18 let hradí při příjezdu na recepci magistrátní poplatek městu Praha ve výši 21 Kč / noc.

Stravování: v hotelu Don Giovanni dle vlastního výběru, možnost zakoupení zvýhodněného menu pro účastníky
festivalu

Program:
neděle

13. 6.

17.00 - 20.00

registrace D,E

pondělí

14. 6.

10.00 - 13.00

registrace D, E

15.00

1. kolo A, C, D, E

úterý

15. 6.

15.00

2. kolo A, C, D, E

středa

16. 6.

09.00

3. kolo D, E

15.00

3. kolo A, C , 4. kolo D, E

09.00 - 09.45

registrace G - bleskový turnaj

10.00 - 13.00

1.-11.kolo G - bleskový turnaj

15.00

4. kolo A, C , 5. kolo D, E

09.00

6. kolo D, E

15.00

5. kolo A, C , 7. kolo D, E

08.30 - 09.15

registrace F - rapid turnaj

09.30 - 13.30

1.-7.kolo F - rapid turnaj

15.00

6. kolo A, C, 8. kolo D, E

10.00

7. kolo A, C, 9. kolo D, E

16.30

slavnostní zakončení A, C, D, E

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

17. 6.

18. 6.

19. 6.

20. 6.

Závazné přihlášky do turnajů D a E s objednávkou noclehů vyplňte do 1. 6. 2021 on-line
na http://www.czechtour.net/cz/prihlasky/ nebo zašlete prostřednictvím e-mailu na ave-kontakt@outlook.cz.
V rámci celého festivalu budou přijata opatření v souladu s nařízeními vlády ČR, hygieny a NSA. Jejich přesné
znění se bude průběžně aktualizovat na webových stránkách, tak jak budou jednotlivá opatření přijímána.
Platby startovného a ubytování:
Startovné pro turnaj D, E a ubytování budou vybírány v průběhu prezence v hotovosti nebo prostřednictvím platebních
karet Eurocard/Master Card, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB nebo Diners Club.
Tento festival není součástí seriálu CZECH TOUR a jeho výsledky se tudíž nezapočítávají do celkového pořadí a
nelze na něm čerpat bonusy ani slevy Czech Tour.

