
 

 

OPEN PRAHA 2022 

XX. ročník mezinárodního šachového festivalu 

součást seriálu CZECH TOUR 2022 

Praha 7.–14. 1. 2022 

 

Místo konání: Hotel Olympik ****, Sokolovská 138, Praha 8 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. 

Ředitel festivalu: Petr Laušman 

Hlavní rozhodčí: IA Martin Dobrotka (SVK) 

 

VYPSANÉ TURNAJE 

A) 7.–14. 1. 2022: Open Praha A 

- otevřený mistrovský turnaj s normou IM, zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR 

- účast hráči bez omezení věku a výkonnosti 

- švýcarský systém na 9 kol, 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s/tah 

- čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1 h 

Startovné (Kč) 

 členové Pražského a Středočeského krajského 

šachového svazu a hráči ubytovaní 

prostřednictvím pořadatele 

ostatní 

hráči 

GM, IM, WGM a WIM 0 0 

ELO FIDE >= 2200 900 1 400 

ELO FIDE >= 2000 1 200 1 700 

ELO FIDE >= 1800 1 500 2 000 

ELO FIDE >= 1500 1 800 2 300 

ELO FIDE < 1500 

a bez ELO FIDE 

2 200 2 700 

 

  



 

 

- slevy ze startovného: 25 % pro FM, žáky, studenty, důchodce a ženy 

- 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 28 12. 2021 platí navíc 200 Kč 

Finanční ceny (Kč) 

- 15 000, 10 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 000, 1 000, 1 000, nejlepší žena 1 000, nejlepší senior nad 60 let 

1 000, nejlepší hráč do 16 let 1 000 (celkem 50 000 Kč, u cen nad 10 000 bude odečtena daň 15%) 

- věcné ceny pro další hráče 

B) 7.–14. 1. 2022: Open Praha B 

- otevřený ratingový turnaj se zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR 

- účast hráči s ELO FIDE < 2000 a bez ELO FIDE 

- švýcarský systém na 9 kol, 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s/tah 

- čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1 h 

Startovné (Kč) 

 členové Pražského a Středočeského krajského 

šachového svazu a hráči ubytovaní 

prostřednictvím pořadatele 

ostatní 

hráči 

ELO FIDE 1500 – 1999 900 1 400 

ELO FIDE < 1500 a bez 

ELO FIDE 

1 200 1 700 

 

- slevy ze startovného: 25 % pro žáky, studenty, důchodce a ženy  

- 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 

- hráči přihlášení po 28 12. 2021 platí navíc 200 Kč 

Finanční ceny (Kč) 

- 2 000, 1 500, 1 000, 1 000, 500, 500, nejlepší žena 500, nejlepší senior nad 60 let 500, nejlepší hráč do 12 

let 500, nejlepší hráč s ELO 1650–1799, 1500–1649, 1300–1499, a menším než 1300 po 500 (celkem 10 

000) 

- věcné ceny pro další hráče  

  



 

 

C) 9. 1. 2022: Otevřený turnaj v rapid šachu 

- hráči bez omezení věku a výkonnosti 

- švýcarský systém na 7 kol, 2 x 10 min + 5s / tah 

- zápočet na rapid ELO FIDE a rapid LOK ČR 

- startovné: žáci, studenti, důchodci a ženy 120 Kč, ostatní hráči 160 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 

- finanční ceny v Kč: 1 500, 1 000, 500 

- věcné ceny pro další hráče 

- přihlášky na tento turnaj se dopředu neevidují a lze se na něj prezentovat až v den jeho konání 

D) 12. 1. 2022: Otevřený bleskový turnaj 

- hráči bez omezení věku a výkonnosti 

- švýcarský systém na 11 kol, 2x 3 min + 2 s/tah 

- zápočet na blesk ELO FIDE 

- startovné 90 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 

- finanční ceny v Kč: 1 000, 700, 500 

- věcné ceny pro další hráče 

- 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 

- 1. počet bodů, 2. Buchholz Cut 1 (odečítá se výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem), 3. Buchholz, 

4. Sonnenborn-Berger, 5. vícekrát černé 

- ceny v turnajích A a B se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen; ceny 

v turnajích C a D se nedělí 

UBYTOVÁNÍ 

Hotel Olympik Artemis ****+ 

(v hotelu se nachází hrací sál)  

- 1lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 200 Kč / pokoj a noc 

- 2lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 400 Kč / pokoj a noc 

- 3lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 800 Kč / pokoj a noc 



 

 

Hotel Olympik Congress **** 

(v hotelu se nachází hrací sál)  

- 1lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 000 Kč / pokoj a noc 

- 2lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 200 Kč / pokoj a noc 

- 3lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 600 Kč / pokoj a noc 

Hotel Olympik Tristar *** 

(v hotelu se nachází hrací sál)  

- 1lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 900 Kč / pokoj a noc 

- 2lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 000 Kč / pokoj a noc 

- 3lůžkové pokoje, cena včetně snídaně 1 300 Kč / pokoj a noc 

 

Ubytovaní nad 18 let hradí při příjezdu na recepci magistrátní poplatek městu Praha ve výši 21 Kč / noc. 

HARMONOGRAM 

Čt 6. 1. 18.00–20.00 Registrace A, B 

Pá 7. 1. 10.00–14.00 Registrace A, B 

 16.00 1. kolo A, B 

So 8. 1. 9.00 2. kolo A, B 

 16.00 3. kolo A, B 

Ne 9. 1. 8.30–9.15 Registrace C  

 9.30–13.30 Turnaj C 

 16.00 4. kolo A, B 

Po 10. 1. 16.00 5. kolo A, B 

Út 11. 1. 16.00 6. kolo A, B 

St 12. 1. 9.15–9.45 Registrace D 

 10.00–13.00 Turnaj D 

 16.00 7. kolo A, B 

Čt 13. 1. 16.00 8. kolo A, B 

Pá 14. 1. 9.00 9. kolo A, B 



 

 

 15.30 Slavnostní zakončení 

OSTATNÍ INFORMACE 

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 28. 12. 2021 on-line na 

http://www.czechtour.net/cz/prihlasky/ nebo prostřednictvím e-mailu 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. 

 

Dopravní spojení: Hotel je vzdálen cca 100 m od stanice metra B – „Invalidovna“, 4 stanice metra od centra města.  

Parkování: na hlídaném parkovišti přímo vedle hotelu Olympik pro ubytované účastníky festivalu v ceně 

150 Kč / den. 

Platby startovného a ubytování budou vybírány v průběhu prezentace v hotovosti nebo prostřednictvím platebních 

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

Slevy ze startovného a ubytování na turnajích CZECH TOUR – 5 % při 2. startu na turnaji konaném v rámci 

tohoto ročníku seriálu CZECH TOUR, resp. 10 % při 3. startu, 15 % při 4. startu atd. (započítávají se starty na všech 

turnajích jednotlivců hraných tempem min. 2 x 1,5 h + 30 s /tah) 

Účastí v turnaji dává hráč pořadateli právo ke zhotovení fotografií a videí se svojí osobou a jejich využití. 

Informace o turnajích a zajímavosti: www.czechtour.net/cz/,  www.facebook.com/czechtourcz 

 

Festivaly pořádané agenturou AVE-KONTAKT v rámci seriálu mezinárodních šachových festivalů CZECH TOUR 

podzim 2021 a zima 2022: 

6.–13. 11. 2021 11. ročník OPEN HRADEC KRÁLOVÉ 

20.–28. 11. 2021 10. ročník OPEN BRNO  

7.–14. 1. 2022 20. ročník OPEN PRAHA 

15.–22. 1. 2022 20. ročník OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

5.–12. 2. 2022 21. ročník OPEN LIBEREC 

 

Kontakt na 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  
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