
CZECH OPEN 2017 
 

XV. ročník mezinárodního turnaje v dámě  
 

dáma jako součást XXVIII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her 
 

Pardubice 14. - 16. 7. 2017 
 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. ve spolupráci s Českou federací dámy 

 

Ředitel turnaje: RNDr. Lumír Gatnar  

 

14. - 15. 7. Mezinárodní dáma 
- účast hráči bez omezení věku a výkonnosti 

- hraje se podle pravidel FMJD (http://www.fmjd.org/ ve znění soutěžních řádů České federace dámy 

  (http://www.damweb.cz/pravidla/mdfull.html) 

- švýcarský systém na 6 kol, 2 x 30 min + 30 s / tah  

- finanční ceny 1 500, 1 000 a 500 Kč 

- startovné 160 Kč 

- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2017 v následující výši:  

   žáci, studenti a senioři nad 65 let 50 % 

   ostatní hráči 25% 

- časový harmonogram: 

pátek 14. 7. 16.00 – 16.30 prezence  

 17.00 – 21.00    1. a 2. kolo 

sobota 15. 7. 09.00 – 13.00    3. a 4. kolo   

 14.00 – 18.00     5. a 6. kolo 

 18.30                  vyhlášení výsledků  

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

 

16. 7. Česká dáma  
- účast hráči bez omezení věku a výkonnosti 

- hraje se podle soutěžních pravidel České federace dámy 

  (http://www.damweb.cz/pravidla/cdfull.html) 

- švýcarský systém na 7 kol, 2 x 20 min + 10 s / tah 

- věcné ceny 

- startovné 160 Kč 

- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2017 v následující výši:  

   žáci, studenti a senioři nad 65 let 50 % 

   ostatní hráči 25% 

- časový harmonogram: 

neděle 16. 7. 09.00 – 09.30 prezence  

 10.00 – 12.30 1. až 3. kolo 

 13.30 – 17.00  4. až 7. kolo 

 17.30                  vyhlášení výsledků  

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

 

Místo prezence, zajištění ubytování, sekretariát a hrací sál:  
Tipsport arena, Sukova třída 1735, Pardubice, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 3 nebo autobusy č. 

10, 16 a 17 (4. zastávka) 

http://www.fmjd.org/
http://www.damweb.cz/pravidla/mdfull.html
http://www.damweb.cz/pravidla/cdfull.html


 

Občerstvení: Tipsport arena – festivalový párty stan, Restaurant & pub Evropa - speciální festivalové 

menu  

 

Internet: po celou dobu festivalu bude v Tipsport areně k dispozici zdarma bezdrátové připojení 

 

Doprovodný program: společenský večer na koupališti (sobota 15. 7. od 20.00) 

 

 


