
 

 

Tělovýchovná jednota Neratovice 
       pořádá  

 

Esprit Open 2018  
šachový turnaj  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termín:  sobota  10.11.2018  –  sobota  17.11.2018  (možnost příjezdu již v pátek) 
Místo:   Hotel Esprit, Svatý Petr 76-78, Špindlerův Mlýn 54351, http://www.hotelesprit.cz/ 
    
Právo účasti: Všichni registrovaní hráči 
  
Systém turnaje: Zápočet na LOK a FIDE 
   Švýcarský systém na 9 kol,  90 min + 30s na tah. možná úprava před turnajem dle 
   počtu účastníků  
Rozhodčí:  Michal Mach 
Pobytové náklady:  
3 430 Kč za pobyt/plná penze (3-4 lůžkové pokoje) 
3 780 Kč za pobyt/plná penze (2 lůžkové pokoje) 
4 830 Kč za pobyt/plná penze (1 lůžkové pokoje, velmi omezený počet!!!) 
K balíčkům možnost přiobjednání:  
- páteční večeře 80 Kč, sobotní oběd 80 Kč 
- nocleh se snídaní z pátku 330/380/530,-Kč dle typu ubytování 
530 Kč za noc/plná penze při kratším pobytu (3-4 lůžkové pokoje). 
580 Kč za noc/plná penze při kratším pobytu (2 lůžkové pokoje). 
Ke kratším pobytům s plnou penzí lze doobjednat: 
- sobotní oběd 80 Kč 
- nocleh se snídaní z pátku 370/420 Kč dle typu ubytování 
- páteční večeře 80 Kč 
2 310 Kč za pobyt se snídaní (3-4 lůžkové pokoje) 
2 660 Kč za pobyt se snídaní (2 lůžkové pokoje) 
3 710 Kč za pobyt se snídaní (1 lůžkové pokoje) 
370 Kč za noc se snídaní při kratším pobytu (3-4 lůžkové pokoje). 
420 Kč za noc se snídaní při kratším pobytu (2 lůžkové pokoje). 
 
K pobytům bez plné penze lze doobjednat jednotlivě obědy a večeře za 120 Kč/porce 
 
Snídaně jsou součástí ubytování a nelze objednat samostatně. 
Snídaně, obědy a večeře zajištěny formou omezeného bufetu. Samoobslužný, minimální  
výběr ze tří jídel. Vše zajištěno v jedné budově. 1-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením a televizí. 
Při vyčerpání ubytovací kapacity nabídne pořadatel možnost cenově srovnatelného  
ubytování v okolních penzionech (do 500m). 
 
Časový plán: 
 
 sobota 10. 11.        neděle 11. 11.  
 
13.00 - 15.45 prezence       07:30 - 09:00 snídaně 
13:00 - 14:30 oběd navíc       12:30 - 13:30 oběd 
16:00 - 21:00  1. kolo        14:30 slavnostní uvítání hráčů 
19.00 - 20.30 večeře        15.00 - 20.00 2. kolo 
19:00 - 21:00 večeře         
 
 



 

 

 
 
pondělí 12. 11.        úterý  13.11.  
 
07:30 - 09:00 snídaně       07:30 - 08:30 snídaně 
12:30 – 13:30 oběd        08:30 - 13:30 4. kolo 
14:30 - 19:30  3. kolo        13:00 - 14:00 oběd 
18:30 - 20:00 večeře        15:00 - 20:00 5. kolo 
19:00 - 20:30 večeře  
 
středa 14. 11.         čtvrtek  15.11. 
           
07:30 - 09:00 snídaně       07:30 - 09:00 snídaně 
12:30 - 13:30 oběd        12:30 - 13:30 oběd 
14:30 - 19:30 6. kolo        14:30 - 19:30 7. kolo 
18:30 - 20:00 večeře        18:30 - 20:00 večeře  
 
pátek 16. 11.         sobota 17.11.  
 
07:30 - 09:00 snídaně       07:30 - 08:30 snídaně 
12:30 - 13:30 oběd        08.30 - 13.30 9. kolo 
14:30 - 19:30 8. kolo         12.30 - 14.00 oběd 
18:30 - 20:00 večeře        14.00 - vyhlášení výsledků 
 
 

Časový program může být po dohodě všech účastníků změněn.   
  

 
Startovné:   250,-  
   Zaměstnanci hotelu a jejich příbuzní startovné zdarma 
     
Přihlášky:   do 1.11. 2018 na adresu machmichal@seznam.cz+ kopie na roman.burda@quick.cz 

   Později přihlášení hradí příplatek 100,- Kč. 
 
Ceny:   finanční i věcné ceny  
    1.místo  1500,- 
    2.místo  1000,- 
    3.místo    500,-  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Na setkání s Vámi se těší Roman Burda a Michal Mach 
 


