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CZECH OPEN 2005
XVI. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
14.-31.7. 2005
Pardubice 
Duhová aréna + Ideon 


12. 7. 2005

	Ve čtvrtek 14. července bude v Pardubicích zahájen již XVI. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her CZECH OPEN 2005. Záštitu nad festivalem převzali hejtman Pardubického kraje Michal Rabas a primátor města Pardubic a senátor Jiří Stříteský.

	Festivalu se zúčastní téměř čtyři tisíce soutěžících ze čtyř desítek zemí (Německo, Rusko, Indie, Polsko, ...) Utkají se o finanční odměny, které letos činí zhruba 600 tisíc korun.

	Veškeré turnaje a soutěže se budou odehrávat na dvou místech: v Duhové aréně a Ideonu.

	Ve dnech 23. – 24. 7. proběhne prezentace a volné hraní her a hlavolamů. Akce se odehraje v Obchodním centru Grand od 10:00 a skončí ve 14:00. 

	Kompletní festivalový program naleznete na konci této tiskové zprávy.

ŠACHY

	Největší letošní novinkou budou přímé přenosy vybraných šachových partií. Umožní to speciální šachová deska, která bude elektronicky snímat všechny tahy. 

	Šachových turnajů nabídne letošní ročník celkem čtrnáct, z čehož jsou tři (POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY OPEN, JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN a CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN) hrány i jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek. V pěti turnajích (OCÉ OPEN, CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN, FRITZ OPEN, STAROPRAMEN OPEN a CYKLOMAX OPEN) se bude bojovat o mistrovské tituly České republiky. 
	
	Do velmistrovského turnaje PARDUBICE OPEN  se přihlásilo zhruba 370 hráčů a hráček, mezi nimiž najdeme okolo sta mezinárodních mistrů a velmistrů. Průměrné ELO FIDE činí 2334. Nejvyšší ELO FIDE drží  Jevgenij Najer z Ruska. V turnaji se představí i současný třetí hráč České republiky Jiří Štoček. 
	
	I turnaj CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN nabídne jistě zajímavé partie. Účast přislíbili i tři nejlepší hráči České republiky: David Navara, Jiří Štoček a Vlastimil Babula.
	
	Ratingové turnaje jsou letos na programu dva (AUTO IN FORD OPEN a POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY OPEN) vzhledem k početnému startovnímu poli, které minulý rok čítalo na pět stovek hráčů a hráček. 
	
	Na otevřené mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev (OCÉ OPEN) se zapsalo zhruba 75 družstev.
	
	Pro mladší hráče a hráčky je připraven otevřený turnaj čtyřčlenných družstev mládeže do 16 let (VČP OPEN). 
	
	Mnohé turnaje nabízejí i méně obvyklé disciplíny, jako např. otevřené mistrovství České republiky v šachovém maratónu (FRITZ OPEN), otevřené mistrovství České republiky v holanďanech (STAROPRAMEN OPEN), otevřené mistrovství České republiky ve Fischerových šachách (CYKLOMAX OPEN) či otevřený superbleskový (1 x 3 minuty) turnaj (DGT PROJECTS OPEN), který se letos koná již potřetí.


BRIDŽ

	Bridžových turnajů je letos připraveno celkem pět. Účastní se jich okolo sta hráčů a hráček z osmi zemí.
	Hlavní turnaj dvojic (KAROSA OPEN) je i součástí Velké ceny České republiky.


ŠÓGI

	Tato hra má letos na CZECH OPEN  premiéru. Šógi jsou velmi populární zejména v Japonsku, i proto se jim také říká japonské šachy. Bude se hrát ve třech soutěžích: 21. mistrovství Evropy v šógi, 7. celosvětové otevřené mistrovství v šógi a Otevřené bleskové mistrovství Evropy v šógi. V Pardubicích uvidíme i několik profesionálních hráčů z Japonska. Dva nejlepší, Miyata Toshio a Yaichio Ono, budou dokonce některé hry rozebírat a komentovat.

GO

	Jediným turnajem této hry na CZECH OPEN 2005 je PARDUBICKÝ KRAJ OPEN, který je rovněž součástí Grand Prix České republiky.

DÁMA

	V rámci MRF PARDUBICE OPEN se konají dva turnaje: v mezinárodní dámě a české dámě. Mezinárodní dáma se hraje na desce s 10 x 10 poli, přičemž se může skákat i směrem dozadu. Naproti tomu česká dáma je hrána na desce s 8 x 8 poli a skákat se může pouze směrem vpřed. Tyto dvě verze však nebudou jediné, ve kterých se bude soutěžit. HASBRO OPEN nabídne turnaj v checkers. Jedná se o anglickou verzi dámy, která je rozšířena zejména v anglosaských zemí.

MARIÁŠ

	Letošní novinkou je turnaj ve voleném mariáši (HUSQVARNA OPEN), který je oblíbenou zábavou v českých hospodách a restauracích. Dále se bude hrát trojboj jednotlivců a družstev ve voleném, křížovém a licitovaném mariáši (PIATNIK OPEN) a turnaj jednotlivců a družstev v licitovaném mariáši (AVE-KONTAKT OPEN).



SCRABBLE

	Scrabblu se účastní pouze domácí hráči z důvody češtiny coby herního jazyka. Letos si do Pardubic bohužel nepřijede zahrát písničkář Jaromír Nohavica.
	Scrabble nabídne dva turnaje: kvalifikační turnaj na mistrovství České republiky (MIROS OPEN) a kontaktní opisovaný scrabble (HARMONY CLUB OPEN). 

BACKGAMMON

	Tato hra je v českém prostředí spíše známa jako vrchcáby. Kromě hráčského umění hraje důležitou roli díky házení hrací kostkou i element náhody. Uskuteční se dva turnaje: hlavní k.o. turnaj (DRT ENGINEERING OPEN) a vedlejší amatérský turnaj (KAVÁRNA EVROPA OPEN).
	Na CZECH OPEN se ale nebude hrát o vysoké sázky, které mnohdy v zahraničí představují až několik tisíc eur, ale bude se hrát pouze o oficiální cenový fond.

ZANTRE

	V této ve Švýcarsku a Německu velmi populární hře se uskuteční jeden otevřený turnaj (PVV OPEN).
	
PIŠKVORKY

	Piškvorky se na soutěžích nehrají na čtverečkovaném papíře. Hráči pohybují hracími kameny po podobné desce, jaké se používá při šachách. Celkem se odehrají dva turnaje: otevřené mistrovství České republiky v renju (REISINGER OPEN) a otevřené mistrovství České republiky v piškvorkách (DINO TOYS OPEN). 

OTHELLO

	Této hře je věnován otevřený turnaj TIME OUT OPEN, který je součástí Grand Prix České republiky v Othello.

MLÝN

	I v této hře nabídne CZECH OPEN jeden otevřený turnaj (ALBI OPEN).

S pozdravem
				Jiří Pavliš - tiskový mluvčí CZECH OPEN 2005
				tel.: 606 44 75 86
				e-mail: pavlis.jiri@seznam.cz
				web: www.czechopen.net

PŘÍLOHY - Hlavní festivalový program


Šachové turnaje:

PARDUBICE OPEN – otevřený velmistrovský turnaj, součást světového seriálu ACP TOUR, 22.-30.7. 15:00 – 21:00, Duhová aréna

AUTO IN FORD OPEN– otevřený ratingový turnaj započítávaný do světového žebříčku, 22.-30.7. 15:00 – 21:00, Duhová aréna



POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN – otevřený ratingový turnaj započítávaný do světového žebříčku, hraný současně jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 2200 a v kategorii ELO FIDE < 2000, 23.-24.7.a 26.-30.7. 15:00 – 21:00, 25.7. 8:00 – 14:00 a 16:00 – 22:00, Duhová aréna

KONTAX OPEN - otevřený výkonnostní turnaj započítávaný do českého žebříčku, 23.-24.7.a 26.-30.7. 15:00 – 21:00, 25.7. 8:00 – 14:00 a 16:00 – 22:00, Ideon

JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN - otevřený amatérský turnaj započítávaný do českého žebříčku, hraný současně jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO < 1800, 23.-24.7.a 26.-30.7. 15:00 – 21:00, 25.7. 8:00 – 14:00 a 16:00 – 22:00, Ideon

OCÉ OPEN – otevřené mistrovství ČR čtyřčlenných družstev započítávané do světového žebříčku, 14.7. 17:00 – 22:00, 15.-16.7. 10:00 – 15:00 a 17:00 – 22:00, 17.7. 8:00 – 13:00 a 14:00 – 19:00, Ideon

VČP OPEN - otevřený turnaj čtyřčlenných družstev mládeže do 16 let, 22.7. 10:00 – 16:30, Duhová aréna

CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN – otevřené mistrovství ČR v rapid šachu (2x30 minut), hrané současně jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 2200, součást světového seriálu ACP TOUR, 20.7. 17:30 – 21:30 a 21.7. 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00, Duhová aréna

FRITZ OPEN – otevřené mistrovství ČR v bleskovém šachovém maratónu (2x5 minut, 24 hodin), 18.7. 19:00 – 19.7. 19:00, Duhová aréna

ZNOVÍN ZNOJMO OPEN – otevřený bleskový turnaj (2x5 minut), 24.7. 9:00 – 13:30, Duhová aréna

INFINITY OPEN - otevřený ratingový turnaj započítávaný do světového žebříčku, 15.-20.7 16:00 – 21:00, 21.7. v 8:00 – 13:00, Ideon 

PLYNOSTAV OPEN – řešitelská soutěž, 16.7. 14:00 – 17:30 a 17.7. 9:30 – 13:00, Ideon

STAROPRAMEN OPEN – otevřené mistrovství ČR v holanďanech, 18.7. 9:30 – 15:00, Duhová aréna 

CYKLOMAX OPEN – otevřené mistrovství ČR ve Fischerových šachách, 19.7. 10:00 – 19:00, Duhová aréna

DGT PROJECTS OPEN – otevřený superbleskový turnaj, 20.7. 10:00 – 14:30, Duhová aréna 

HOTEL ZLATÁ ŠTIKA CUP – TURNAJ V.I.P. – uzavřený bleskový turnaj osobností (2x5 minut), 30.7. 9:00 – 13:00, Duhová aréna 

PARDUBICE CUP – uzavřený bleskový turnaj šachových pořadatelů a novinářů (2x5 minut), 30.7. 9:00 – 13:00, Duhová aréna 


Bridžové turnaje:

KAROSA OPEN – hlavní turnaj dvojic, součást seriálu Velké ceny České republiky, 16.7. od 10:00, Duhová aréna

VESNA OPEN – hlavní turnaj družstev – 18.-21.7. od 13:00, Duhová aréna

vedlejší turnaj družstev – 15.7. od 18:00 a 17.7. od 9:30, Duhová aréna

YETTI SPORT OPEN - 1. vedlejší turnaj dvojic – 18.7. od 18:00, Duhová aréna

P. MINISTR OPEN - 2. vedlejší turnaj dvojic – 19.7. od 18:00, Duhová aréna 

HOTEL LABE OPEN - individuální turnaj – 20.7. od 18:00, Duhová aréna


Turnaje v šógi (japonské šachy):

21. Mistrovství Evropy v šógi - 15.7. a 16.7. 9:30 – 18:00, 17.7. 9:30 – 15:30, Duhová aréna

7. Celosvětové otevřené mistrovství v šógi - 15.7. a 16.7. 9:30 – 18:00, 17.7. 9:30 – 15:30, Duhová aréna

Otevřené bleskové mistrovství Evropy v šógi - 14.7. 19:00 – 22:30, Duhová aréna


Turnaj v go:

PARDUBICKÝ KRAJ OPEN – otevřený turnaj, součást seriálu Grand prix České republiky – 15.7. 19:00 – 22:00, 16.7. 9:30 – 20:00, 17.7. 9:00 –16:00, Duhová aréna


Turnaje v dámě:

HASBRO OPEN – otevřený turnaj v checkers – 15.7. 9:00 – 16:00, Duhová aréna

MRF PARDUBICE OPEN – otevřený turnaj v mezinárodní dámě – 15.7. 18:00 – 22:00, 16.7. 9:00 - 18:00, Duhová aréna 

otevřený turnaj v české dámě – 17.7. 9:00 – 16:30, Duhová aréna



Turnaje v mariáši:

HUSQVARNA OPEN – turnaj ve voleném mariáši – 15.7. 17:00 – 21:30, Ideon

PIATNIK OPEN – trojboj jednotlivců a družstev ve voleném, křížovém a licitovaném mariáši – 16.7. 10:00 – 18:30, Ideon

AVE-KONTAKT OPEN – turnaj jednotlivců a družstev v licitovaném mariáši – 17.7. 9:00 – 16:30, Ideon


Turnaje ve scrabblu:

MIROS OPEN – kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR – 16.7. 8:30 – 18:30 a 17.7. v 8:30 – 15:30, Duhová aréna

HARMONY CLUB OPEN – turnaj v kontaktním opisovaném scrabblu – 15.7. 17:00 – 22:00, Duhová aréna


Turnaje v backgammonu:

DRT ENGINEERING OPEN – hlavní k.o. turnaj – 15.7. 18:00 – 21:00 a 16.7. od 10:00 – 19:00, Duhová aréna

KAVÁRNA EVROPA OPEN – vedlejší amatérský turnaj – 17.7. 10:00 – 15:00, Duhová aréna


Turnaj v ZATRE:

PVV OPEN – otevřený turnaj – 16.7. 10:00 – 17:00, Duhová aréna


Turnaje v piškvorkách:

REISINGER OPEN –  otevřené Mistrovství ČR v renju – 15.7. 16:00 - 21:00, 16.7. 8:30 – 18:30, Duhová aréna

DINO TOYS OPEN –  otevřené Mistrovství ČR v piškvorkách – 17.7. 9:30 - 18:30, Duhová aréna


Turnaj v Othello:

TIME OUT OPEN – otevřený turnaj, součást Grand prix ČR v Othello – 23.7. 9:45 – 16:00, Ideon


Turnaj v mlýnu:

ALBI OPEN – otevřený turnaj – 24.7. 8:45 – 16:00, Ideon


Akce pro veřejnost:

OBCHODNÍ CENTRUM GRAND – prezentace a volné hraní her a hlavolamů – 23.- 24.7. 10:00 – 14:00 (akce se odehrává v Obchodním centru Grand)


