
CZECH OPEN 2019 
 

XVI. ročník mezinárodního turnaje v backgammonu 
 

součást XXX. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her 
 

Pardubice 12. - 14. 7. 2019 
 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.   

 

Ředitel turnaje: Jan Šťastna  

 

12. - 13. 7. Turnaj jednotlivců 

- účast: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

- základní část: švýcarský systém na 7 kol, zápasy s doublovací kostkou do 9 bodů 

- druhotná kritéria: 1. rozdíl skóre, 2. Buchholz, 3. vzájemný zápas 

- nejlepších osm hráčů po základní části postupuje do čtvrtfinále (11 bodů), semifinále (11 bodů) a finále 

(13 bodů) + o 3. místo (9 bodů) 

- párování čtvrtfinále bude volené, podobně jako v bridži: První hráč pořadí po základní části si volí svého 

soupeře ze zbylých sedmi, pak si volí druhý nejlepší a pak třetí nejlepší zbývající hráč. Zbylí dva hráči 

tvoří čtvrtý pár. Semifinále pak proti sobě hrají vítězové 1. a 4. páru a vítězové 2. a 3. páru. 

- v turnaji se budou používat šachové hodiny: hráč má 12 sekund na tah + celkovou rezervu 2 minuty za 

každý bod délky zápasu (v zápasech do 9 bodů 18 minut, do 11 bodů 22 minut, do 13 bodů 26 minut) 

- startovné: 500 Kč 

- finanční ceny: 5 000, 3 000, 2 000 a 1 000 Kč (garantováno) 

- volitelná možnost přisazení 500 Kč do vedlejšího banku – bude rozdělen v poměru cca. 70% - 30% mezi 

dva nejlépe umístěné zúčastněné hráče 

- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2019 v následující výši:  

   žáci, studenti a důchodci 50 % 

   ostatní hráči 25% 

   (netýká se vedlejšího banku) 

- časový harmonogram: 

 

pátek 12.7. 16.00 – 17.00 registrace  

 17.30 – 21.00  1. - 3. kolo 

sobota 13.7. 09.00 – 14.00 4. - 7. kolo 

 14.30 – 17.30 čtvrtfinále, semifinále, finále, o 3. místo 

 14.30 – 17.30 Speed Gammon 

 18.00 vyhlášení výsledků 

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

 

 

12. - 13. 7. Turnaj One-point matchů 

- doprovodný turnaj pro hráče účastnící se hlavního turnaje jednotlivců 

- hraje se průběžně během hlavního turnaje při čekání na další kolo 

- zápasy do 1 bodu bez hodin 

- K. O. pavouk s dvěma větvemi, každý hráč má tedy dvě šance 

- vstup je zahrnut ve startovném do hlavního turnaje 

- finanční cena: vítěz 500 Kč 



13. 7. Speed Gammon 

- začátek po konci základní části turnaje jednotlivců 

- zápasy do 5 bodů s hodinami: 10 sekund na tah + časová rezerva 2 minuty na celý zápas 

- systém: K. O. pavouk pro 16 hráčů, hráči mají možnost více účastí v pavouku 

- startovné: 250 Kč - bude vybíráno na místě během turnaje 

- ceny: 100% návrat startovného – vítěz 2000 Kč, finalista 1000 Kč, semifinalisté 500 Kč 

 

 

14. 7. Turnaj dvojic 

- účast: dvojčlenné týmy bez omezení věku a výkonnosti 

- zápasy s doublovací kostkou do 7 bodů 

- švýcarský systém – počet kol podle počtu týmů 

- druhotná kritéria: 1. rozdíl skóre, 2. Buchholz, 3. vzájemný zápas 

- v turnaji se budou používat šachové hodiny: 12 vteřin na tah + celková rezerva 14 minut 

- dva týmy spolu hrají na jedné desce, za každý tým hraje jeden hráč, který hází a hraje, druhý mu radí 

- o zahrání se může dvojice libovolně domlouvat, veškeré akce na desce provádí hrající hráč 

- v průběhu zápasu se mohou v týmu hráči libovolně střídat na pozici hrajícího hráče 

- střídání je možné pouze mezi hrami, každou celou dílčí hru odehraje za dvojici stejný hráč 

- finanční ceny: 1 místo: 70%, 2. místo: 30% vybraného startovného 

- startovné: 500 Kč / tým 

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

- časový harmonogram: 

 

neděle 14. 7. 09.30 – 10.00 registrace 

 10.00 – 16.00 turnaj  

 16.30  vyhlášení výsledků   

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

 

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

autobusy č. 10, 16 a 17 (4. zastávka) 
 

Občerstvení: ČSOB pojišťovna arena – festivalový párty stan, Restaurant & pub Evropa - speciální 

festivalové menu  

 

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

 

Doprovodný program: společenský večer na koupališti (sobota 13. 7. od 20.00) 

Ubytování: 
 

    

Ubytovací zařízení (ve všech Wi-Fi zdarma) 
od ČSOB 

Pojišťovna areny 
sprcha + WC 

recepce 
cena za 1 noc 

snídaně 

Koleje Univerzity Pardubice ** garni 1 km   
 do 

22.00 
  

1lůžkové klasik * - blok A, B, D   na patře ne 390 Kč / pokoj 

2lůžkové klasik * - blok A, B, D   na patře ne 290 Kč / lůžko 

2lůžkové buňky (1 + 1) ** - blok D   ano ne 1000 Kč / pokoj 

3lůžkové buňky (2 + 1) ** - blok D   ano ne 1200 Kč / pokoj 

1lůžkové garzoniéry s kuchyňkou ** - blok E   ano ne 650 Kč / pokoj 



2lůžkové garzoniéry s kuchyňkou ** - blok E   ano ne 1000 Kč / pokoj 

1lůžkové apartmány s kuchyňkou **+ - blok C   ano ne 790 Kč / pokoj 

2lůžkové apartmány s kuchyňkou **+ - blok C   ano ne 1050 Kč / pokoj 

Hotel Hůrka ** garni 4 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 Mrázek ** garni 800 m   do 22.00   

2lůžkové   ano ne 1100 Kč / pokoj 

3lůžkové   ano ne 1400 Kč / pokoj 

4lůžkové rodinné pokoje   ano ne 1700 Kč /pokoj 

5lůžkové rodinné pokoje   ano ne 2000 Kč /pokoj 

Hotel Arnošt *** garni 1 km   nonstop   

1lůžkové s kuchyňkou   ano ne 900 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje   pro 2 pokoje ne 1050 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou nebo balkónem   ano ne 1200 Kč / pokoj 

3lůžkové s kuchyňkou   ano ne 1700 Kč / pokoj 

Penzion Šenk *** 1,5 km   do 21.00   

1lůžkové    ano ano 900 Kč / pokoj 

2lůžkové    ano ano 1100 Kč / pokoj 

3lůžkové    ano ano 1400 Kč / pokoj 

Hotel Zlatá štika *** 1,5 km   nonstop   

1lůžkové   ano ano 1250 Kč /pokoj 

2lůžkové   ano ano 1500 Kč /pokoj 

3lůžkové   ano ano 1750 Kč /pokoj 

Hotel Labe *** 200 m   nonstop   

1lůžkové   ano ano 1250 Kč /pokoj 

2lůžkové   ano ano 1400 Kč /pokoj 

Hotel Staré časy ***, Penzion Austria *** 500 m   do 22.00   

1lůžkové   ano ano 1300 Kč /pokoj 

2lůžkové   ano ano 1500 Kč /pokoj 

Penzion Birdie ***+ 1 km   do 22.00   

1lůžkové s klimatizací   ano ano 1400 Kč /pokoj 

2lůžkové s klimatizací   ano ano 1600 Kč /pokoj 

Hotel Euro **** 1,5 km   nonstop   

1lůžkové s klimatizací   ano ano 1750 Kč /pokoj 

2lůžkové s klimatizací   ano ano 2000 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. 2019 on-line na 
http://www.czechopen.net/cz/kontakt-a-prihlasky/. 
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