
CZECH OPEN 2017 
 

XV. ročník turnajů v ZATRE 
 

součást XXVIII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her 
 

Pardubice 16. 7. 2017 
 

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

 

Ředitel turnajů: Alena Vávrová 

 

A) ZATRE – Hlavní turnaj 

Turnajový systém:  
- hráči bez omezení věku a výkonnosti  

- do 10 hráčů kruhový systém, nad 10 hráčů švýcarský systém na 9 kol  

- hraje se dle pravidel ZATRE e. V.,  12 min na partii pro každého hráče 

 

Věcné ceny   

 

Startovné: 80 Kč   

 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2017 ve výši: 

- žáci, studenti a důchodci 50 % 

- ostatní hráči 25 %   

 

Časový harmonogram: 

 

neděle 16. 7. 09.30 – 09.50 prezence  

 10.00 – 16.00 turnaj 

 16.30  vyhlášení výsledků 

 

 

B) ZATRE – Junioři 

Turnajový systém - Turnaj řídí paní Alena Vávrová 

- hráči do 16 let (rok narození 2001 a mladší) bez omezení výkonnosti  

- do 4 hráčů kruhový systém dvoukolový s použitím Petrasova pětibodového systému (to jest max. 6 

partií), při účasti 5-6 hráčů kruhový systém, nad 6 hráčů švýcarský systém na 6 kol   

- hraje se dle pravidel ZATRE e. V.,  20 minut na partii pro každého hráče 

 

Věcné ceny 

 

Startovné: 60 Kč   

 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2017 ve výši 50 % 

 

Časový harmonogram: 

 

neděle 16. 7. 09.30 – 09.50 prezence  

 10.00 – 15.30 turnaj 

 16.00  vyhlášení výsledků 

 



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 

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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