
CZECH OPEN 2020 - HRY 

XXXI. ročník mezinárodního šachového festivalu 

součást seriálu CZECH TOUR 2020 / 2021 

Pardubice 17. – 28. 9. 2020 

 

(seznam her je průběžně doplňován) 

 

Místo konání: kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 02, Pardubice 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. 

Ředitel festivalu: Jan Mazuch 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

  ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO 

  17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 

České 

šachy 

- - x x - - - - - - - - 

Go - - x x - - - - - - - - 

Piškvorky - - x x - - - - - - - - 

Prezentace 

her 

- - x x - - - - - - - - 

Scrabble - - x - - - - - - - - - 

Shogi - - x x - - - - - - - - 

ČESKÉ ŠACHY 

19. - 20. 9. 2020: Otevřený turnaj v Českém šachu (varianta šachu) 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

Pravidla hry: Tato varianta šachu se hraje se standardní šachovou soupravou bez krále a dámy. Dále se od 

klasického šachu odlišuje funkcí pěšců, absencí výměn figur a cílem hry. Pěšci se umísťují na pole, kam přímo cílí tři 

a více figur jedné barvy. Hráč umísťuje pouze pěšce své barvy. Pěšci po umístění na šachovnici nemají žádnou 



funkci, jen blokují příslušné pole. Tahem se rozumí umístění pěšce nebo pohyb figury. Vyhrává hráč, který dříve 

umístí svých osm pěšců na šachovnici. 

Podrobná pravidla viz www.facebook.com/hraceskesachy 

 

Systém turnaje: švýcarský na 7 kol 

Tempo hry: 2x 15 min 

Cenový fond (finanční ceny v Kč): celkem 3.000 

1. 1.500 

2. 1.000 

3. 500 

Startovné (je uvedeno v Kč): 

Hráč bez titulu GM, IM, WGM a WIM v klasickém šachu 100,- 

Neregistrovaní hráči klasického šachu 100,- 

Hráčů s titulem GM, IM, WGM a WIM v klasickém šachu 0,- 

Slevy: žáci, studenti, důchodci a ženy mají slevu 25%, tyto slevy se nesčítají 

Opožděné přihlášky: hráči přihlášení po ((datum)) platí navíc příplatek 50,- Kč 

  

http://www.facebook.com/hraceskesachy


Časový harmonogram: 

19. 9. 17.00 - 20.00 setkání hráčů, rychlokurz, volné hraní s autorem hry 

20. 9. 08.30 - 09.00 Prezence 
 

09.30 - 14.30 jednotlivá kola 
 

15.00 - 15.15 vyhlášení výsledků 

GO 

Bude doplněno 

 

PIŠKVORKY (GOMOKU) 

19. - 20. 9. 2020: Otevřené mistrovství České republiky v piškvorkách (gomoku) 

 

Ředitel turnaje: Štěpán Tesařík 

Systém turnaje: švýcarský systém na 7 kol 

- hraje se podle pravidel piškvorek (gomoku) (http://www.piskvorky.cz/federace/oficialni-pravidla-piskvorek/)   

Tempo hry: tempo 2 x 60 min + 5 s/tah 

Věcné ceny pro účastníky turnaje 

Startovné: 200 Kč 

Časový harmonogram: 

sobota 19. 9. 08.30 – 09.00 prezentace  

 09.00 – 13.40    1. a 2. kolo 

 14.40 – 19.20    3. a 4. kolo   

neděle 20. 9. 09.00 – 13.40 5. a 6. kolo 

 14.40 – 17.00 7. kolo 

 17.30                  vyhlášení výsledků  

http://www.piskvorky.cz/federace/oficialni-pravidla-piskvorek/


PREZENTACE HER 

19. – 20. 9. 2020: Klub deskových her Herní liga 

 

SCRABBLE 

Bude doplněno 

SHOGI 

19. – 20. 9. 2020: Shogi Subaru Levorg Open 2020 

VII. ročník Otevřeného Mistrovství České republiky v Shogi 

 

Ředitel turnaje: Filip Marek 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

Systém turnaje: švýcarský systém na 8 kol 

Tempo hry: 35 min + 30 s Byo-Yomi 

Věcné ceny 

Startovné: 400 Kč / hráč 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 27. 8. 2020 v následující výši:  

- senioři, junioři, členové CAS 50 % 

- ostatní hráči 25% 

Časový harmonogram: 

sobota 19. 9. 10.00 – 10.30 registrace 
 

10.30 – 13.00 1. a 2. kolo 
 

13.00 – 14.30 oběd 
 

14.30 – 17.00 3. až 5. kolo 

neděle 20. 9. 10.00 – 12.30 6. a 7. kolo 
 

12.30 – 14.00 oběd 
 

14.00 – 15.15 8. kolo 

 15.15 – 15:30 vyhlášení výsledků 

(časový harmonogram je orientační, hrací systém a počet kol může být upraven podle počtu účastníků) 



UBYTOVÁNÍ 

Ubytovací zařízení (ve všech Wi-Fi zdarma) Vzdálenost 

od hracího 

sálu 

sprcha + 

WC 

recepce cena za 1 noc 

snídaně 

Koleje Univerzity Pardubice ** garni 2 km 
 

do 22.00   

1lůžkové klasik * - blok B 
 

na patře ne 390 Kč / pokoj 

2lůžkové klasik * - blok B 
 

na patře ne 290 Kč / lůžko 

1lůžkové apartmány s kuchyňkou **+ - blok C 
 

ano ne 790 Kč / pokoj 

2lůžkové apartmány s kuchyňkou **+ - blok C 
 

ano ne 1 050 Kč / pokoj 

Hotel Hůrka ** garni 3 km 
 

nonstop   

1lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje 
 

pro 2 pokoje ne 450 Kč / pokoj 

2-,3lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje 
 

pro 2 pokoje ne 350 Kč / lůžko 

Hotel Kristl ** garni 500 m  do 20.00   

1lůžkové  pro 2 pokoje ne 550 Kč / pokoj 

2-,3lůžkové  pro 2 pokoje ne 400 Kč / lůžko 

Hotel Mrázek *** garni 750 m 
 

do 22.00   

2lůžkové 
 

ano ne 1 100 Kč / pokoj 

3lůžkové 
 

ano ne 1 400 Kč / pokoj 

4lůžkové rodinné pokoje 
 

ano ne 1 700 Kč /pokoj 

5lůžkové rodinné pokoje 
 

ano ne 2 000 Kč /pokoj 

Hotel Arnošt *** garni 600 m 
 

nonstop   

1lůžkové s kuchyňkou 
 

ano ne 900 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje 
 

pro 2 pokoje ne 1 050 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou nebo balkónem 
 

ano ne 1 200 Kč / pokoj 

3lůžkové s kuchyňkou 
 

ano ne 1 700 Kč / pokoj 

Penzion Šenk *** 2,5 km 
 

do 21.00   

1lůžkové 
 

ano ano 900 Kč / pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 100 Kč / pokoj 

3lůžkové 
 

ano ano 1 400 Kč / pokoj 

Hotel Zlatá štika *** 700 m 
 

nonstop   

1lůžkové 
 

ano ano 1 250 Kč /pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 500 Kč /pokoj 

3lůžkové 
 

ano ano 1 750 Kč /pokoj 

Hotel Labe *** 1,5 km 
 

nonstop   

1lůžkové 
 

ano ano 1 100 Kč /pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 300 Kč /pokoj 

Hotel Staré časy ***+ 1200 m 
 

do 22.00   

1lůžkové 
 

ano ano 1 250 Kč /pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 450 Kč /pokoj 

  



Penzion Austria ***+, Penzion Birdie ***+ 700 m 
 

do 22.00   

1lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 300 Kč /pokoj 

2lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 500 Kč /pokoj 

Hotel Euro **** 300 m 
 

nonstop   

1lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 650 Kč /pokoj 

2lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 800 Kč /pokoj 

 

OSTATNÍ INFORMACE 

Hrací sály, místo prezence, zajištění ubytování a sekretariát: kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 

02, Pardubice 

Doprava: autobusová zastávka Karla IV. - spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 6 nebo 8 (5. zastávka) 

Občerstvení: kongresové centrum IDEON – bar a restaurace u hracích sálů, Záložna Restaurant na Pernštýnském 

nám. - speciální festivalové menu 

Internet: po celou dobu festivalu bude v kongresovém centru IDEON k dispozici zdarma bezdrátové připojení 

Doprovodný program: společenský večer na koupališti Cihelna 19. 9. 

Platby startovného a ubytování budou vybírány v průběhu prezence v hotovosti nebo prostřednictvím 

platebních karet Eurocard/Master Card, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB nebo Diners Club. Pořadatel si 

vyhrazuje právo u některých typů ubytování požadovat platbu předem. 

Podrobnější informace na internetových stránkách festivalu http://czechtour.net/cz/czech-open-pardubice/. 

Zajímavosti: http://www.facebook.com/czechopencz 

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 27. 8. 2020 on-line na 

http://www.czechopen.net/cz/prihlasky/ostatni-hry/ nebo zašlete na adresu pořadatele: AVE-KONTAKT s.r.o., 

Štrossova 239, 530 03 Pardubice, tel. 466 535 200, mobil 608 203 007, e-mail: ave-kontakt@outlook.cz nebo 

j.mazuch@avekont.cz. 

 

http://czechtour.net/cz/czech-open-pardubice/
http://www.facebook.com/czechopencz
http://www.czechopen.net/cz/prihlasky/ostatni-hry/
mailto:ave-kontakt@outlook.cz

