
 CZECH OPEN 2017 

 X. ročník festivalu mankalových her 

 součást XXVIII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her 

Pardubice 13. - 20. 7. 2017 
 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.  

 

Ředitel turnaje a hlavní rozhodčí: David Kotin 

 

Pravidla jednotlivých her a další informace: http://www.mankala.cz/, http://www.czechopen.net 

 

A) 13. 7. Prezentace, exhibiční duel v 10 hrách 
- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti 

- startovné zdarma 

- v průběhu prezentace je možné se naučit Toguz kumalak, Oware, Mangalu a mnoho dalších her 

- Duel v 10 hrách: dva hráči budou spolu simultánně hrát 10 mankalových her. Vždy po zahrání tahu ve 

hře se posunou k další desce, dokud nebudou všechny hry dohrány. Duel může být zopakován i v dalších 

dnech. Kdo se na to cítí, může si to též zkusit s námi. 

 

Časový harmonogram: 

 

čtvrtek 13. 7. – čtvrtek 20. 7. 10.00 – 18.00 prezentace 

neděle 16. 7. 14.00 duel 

 

 

B) 14. 7. Mezinárodní turnaj v Hawalis 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti  

- 5 kol švýcarský systém, 2x 20 min 

- startovné Kč 100,- 

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

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

pátek 14. 7. 09.30 – 10.00 registrace 

 10.00 – 15.00 turnaj 

neděle 16. 7. 19.30 – 20.00 vyhlášení výsledků 

 

 

C) 14. 7. Mezinárodní turnaj v Bestemshe 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti  

- 10 kol švýcarský systém, 2x 10 min, 2 skupiny, A skupina (masters) povinný zápis partie (detaily viz 

http://www.mankala.cz/
http://www.czechopen.net/


www.mankala.cz) 

- startovné Kč 100,- 

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

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

pátek 14. 7. 15.30 – 16.00 registrace 

 16.00 – 21.00 turnaj 

neděle 16. 7. 19.30 – 20.00 vyhlášení výsledků 

 

 

 

D) 15. – 16. 7. Mezinárodní turnaj v Toguz kumalaku/Toguz korgoolu 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti  

- 7 kol švýcarský systém, 2x 40 min 

- startovné Kč 150,- 

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

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- finanční ceny, věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

sobota 15. 7. 09.30 – 10.00 registrace 

 10.00 – 18.00 turnaj 1. část 

neděle 16. 7. 10.00 – 13.00 turnaj 2. část 

 19.30 – 20.00 vyhlášení výsledků 

 

 

E) 15. 7. Toguz kumalak/Toguz korgool – turnaj počítačů 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti  

- každý s každým, 2x 45 min 

- startovné zdarma 

- věcné ceny, finanční cena pro Český/Evropský program (detaily viz www.mankala.cz) 

- soutěžící programy je potřeba do 12. 7. předem registrovat emailem na federace@mankala.cz  
 

Časový harmonogram: 

 

sobota 15. 7. 17.30 – 18.00 registrace 

 18.00 – 21.00 turnaj 

neděle 16. 7. 19.30 – 20.00 vyhlášení výsledků 

 

 

F) 16. 7. Toguz kumalak/Toguz korgool – bleskový turnaj 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti 

- 7 kol švýcarský systém, 2x 7 min 

- startovné Kč 100,- 

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

mailto:federace@mankala.cz


  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

neděle 16. 7. 15.30 – 16.00 registrace 

 16.00 – 19.00 turnaj 

 19.30 – 20.00 vyhlášení výsledků 

 

 

G) 17. 7. Toguz kumalak/Toguz korgool Junior Rapid Championship 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti  

- 7 kol švýcarský systém, 2x 20 min 

- startovné Kč 100,- 

- sleva ze startovného ve výši 50 % pro hráče přihlášené do 15. 6. 2017 

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

pondělí 17. 7. 13.30 – 14.00 registrace 

 14.00 – 19.30 turnaj 

 19.45 – 20.00 vyhlášení výsledků 

 

 

H) 17. 7. Mezinárodní turnaj v Bao 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti 

- 5 kol švýcarský systém, 2x 20 min 

- startovné Kč 100,- 

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

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

pondělí 17. 7. 15.30 – 16.00 registrace 

 16.00 – 19.30 turnaj 

 19.45 – 20.00 vyhlášení výsledků 

 

 

I) 18. 7. Mezinárodní turnaj v Oware / Warri 
- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti 

- 9 kol švýcarský systém, 2 x 25 min 
- startovné Kč 150,- 
- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2017 v následující výši:  

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny, ceny pro juniory a začátečníky 

 

Časový harmonogram: 



 

úterý 18. 7. 09.30 – 10.00 registrace 

 10.00 – 20.00 turnaj 

čtvrtek 20. 7. 16.00 – 16.30 vyhlášení výsledků 

 

 

J) 19. 7. Mezinárodní turnaj v Passupandi 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti 

- 5 kol švýcarský systém, 2x 20 min 

- startovné Kč 100,- 

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

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

středa 19. 7. 09.30 – 10.00 registrace 

 10.00 – 15.00 turnaj 

čtvrtek 20. 7. 16.00 – 16.30 vyhlášení výsledků 

 

 

K) 19. 7. Mezinárodní turnaj v Um El Bagara 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti  

- 5 kol švýcarský systém, 2x 20 min 

- startovné Kč 100,- 

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

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

středa 19. 7. 09.30 – 10.00 registrace 

 16.00 – 21.00 turnaj 

čtvrtek 20. 7. 16.00 – 16.30 vyhlášení výsledků 

 

 

L) 20. 7. Mezinárodní turnaj v Turecké Mangale 

- určeno všem hráčům bez omezení věku a výkonosti  

- 7 kol švýcarský systém, 2x 20 min 

- startovné Kč 100,- 

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

  žáci, studenti a důchodci 50 %  

  ostatní hráči 25%  

- věcné ceny 

 

Časový harmonogram: 

 

čtvrtek 20. 7. 09.30 – 10.00 registrace 

 10.00 – 16.00 turnaj 



 16.00 – 16.30 vyhlášení výsledků 

 

 

M) Mankala Pentamind  

Speciální cena pro hráče, kteří se zúčastní alespoň 5 různých her. Nepočítá se turnaj juniorů a počítačů. 

Přesné podmínky na www.mankala.cz 

 

 

Obecně předpokládáme, že hráči budou zapisovat partie, je-li čas na hráče 15 a více minut.  

Každý den se předpokládá pauza na oběd, a to zhruba mezi 13 – 14h. 

 

 

************************** Změna programu vyhrazena ********************************* 

  

 

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) 

 
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) 
 

Ubytování: 

 

ubytovací zařízení od Tipsport areny sprcha + WC snídaně internet cena za 1 noc 

Koleje Univerzity Pardubice * garni 1 km         

1lůžkové - blok A   na patře ne ne 350 Kč / pokoj 

2lůžkové - blok A   na patře ne ne 250 Kč / lůžko 

1lůžkové - ostatní bloky   na patře ne WiFi 375 Kč / pokoj 

2lůžkové - ostatní bloky   na patře ne WiFi 275 Kč / lůžko 

Ubytovna Univerzity Pardubice ** garni 1 km         

1lůžkové s kuchyňkou   ano ne WiFi 600 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou   ano ne WiFi 800 Kč / pokoj 

3lůžkové s kuchyňkou   ano ne WiFi 1000 Kč / pokoj 

4lůžkové s kuchyňkou   ano ne WiFi 1350 Kč / pokoj 

Hotel Hůrka ** garni 4 km         

1lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje   pro 2 pokoje ne WiFi 450 Kč / lůžko 

2-,3lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje   pro 2 pokoje ne WiFi 320 Kč / lůžko 

Hotel Mrázek ** garni 800 m         

2lůžkové   ano ne WiFi 960 Kč / pokoj 

3lůžkové   ano ne WiFi 1150 Kč / pokoj 

http://www.mankala.cz/


4lůžkové rodinné pokoje   ano ne WiFi 1440 Kč /pokoj 

Hotel Sport ** 50 m         

1lůžkové   ano ano WiFi 1000 Kč /pokoj 

2lůžkové   ano ano WiFi 1200 Kč /pokoj 

Hotel Arnošt *** garni 1 km         

1lůžkové s kuchyňkou   ano ne WiFi 850 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje   pro 2 pokoje ne WiFi 1020 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou   ano ne WiFi 1160 Kč / pokoj 

3lůžkové s kuchyňkou   ano ne WiFi 1710 Kč / pokoj 

Penzion Šenk *** 1,5 km         

1lůžkové    ano ano WiFi 810 Kč / pokoj 

2lůžkové    ano ano WiFi 1000 Kč / pokoj 

Hotel Zlatá štika *** 1,5 km         

1lůžkové   ano ano WiFi 1150 Kč /pokoj 

2lůžkové   ano ano WiFi 1300 Kč /pokoj 

Hotel Labe *** 200 m         

1lůžkové   ano ano WiFi 1250 Kč /pokoj 

2lůžkové   ano ano WiFi 1350 Kč /pokoj 

Hotel Staré časy ***, Penzion Austria *** 500 m         

1lůžkové   ano ano WiFi 1300 Kč /pokoj 

2lůžkové   ano ano WiFi 1500 Kč /pokoj 

Hotel Euro **** 1 km         

1lůžkové s klimatizací   ano ano kabel 1750 Kč /pokoj 

2lůžkové s klimatizací   ano ano kabel 1900 Kč /pokoj 

 

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. 

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

Kontakt na pořadatele: AVE-KONTAKT s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, tel. 466 535 200, 

mobil 608 203 007, e-mail: j.mazuch@avekont.cz 

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 15. 6. 2017 on-line na 
http://www.czechopen.net/cz/kontakt-a-prihlasky/. 
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