
 

 

CZECH OPEN 2021 – HRY 

XXXII. ročník mezinárodního festivalu šachu a her 

Pardubice 15. 7. – 1. 8. 2021 

 

(seznam her je průběžně doplňován) 

 

Místo konání: kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 02, Pardubice 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. 

Ředitel festivalu: Jan Mazuch 

HARMONOGRAM 

  ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

  15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 

Backgammon – x x x – – – – – – – 

Bridž – x x x – – – – – – – 

České šachy – – – – – – – – – x – 

Dáma – x x x – – – – – – – 

Go – – x x – – – – – – – 

Piškvorky – – – – – – – – – x x 

Rubikova kostka – – x x – – – – – – – 

Scrabble – – x – – – – – – – – 

Shogi – – x x – – – – – – – 

Sudoku a logika – – x – – – – – – – – 



 

 

BACKGAMMON 

XVII. ročník mezinárodního turnaje v backgammonu 

 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. 

Ředitel turnaje: Jan Šťastna 

16.–17. 7. 2021: HAINZ OPEN, 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: 1 místo: 40 %, 2. místo: 25 %, 3. místo 20 %, 4. místo 10 % vybraného startovného 

- 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 28. 6. 2021 v následující výši:  

   žáci, studenti a důchodci 50 % 

   ostatní hráči 25% 

   (netýká se vedlejšího banku) 

Harmonogram: 

Pá 16.7. 16.00–17.00 registrace  

 17.30–21.00  1.– 3. kolo 

So 17.7. 9.00–14.00 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) 



 

 

16.–17. 7. 2021: 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 5 % z turnaje jednotlivců 

17. 7. 2021: 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 

18 7. 2021: 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 

Harmonogram: 

Ne 18. 7. 9.30–10.00 registrace 

 10.00–16.00 turnaj  

 16.30 vyhlášení výsledků   

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



 

 

 

BRIDŽ 

XX. ročník mezinárodního bridžového festivalu 

 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. ve spolupráci s Klubem bridže Pardubice 

Ředitel turnaje: Ing. Milan Franz 

Celkový cenový fond: 25 000 Kč, z toho 17 000 Kč finanční ceny, dále věcné ceny a poháry 

17. 7. 2021: A – STAPRO OPEN, hlavní turnaj dvojic 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

Finanční ceny v Kč: 5 000, 3 000, 2 000, 1 000 

Startovné: 300 Kč / hráč 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 28. 6. 2021 v následující výši: 

   žáci, studenti a senioři nad 65 let 50 % 

   ostatní hráči 25% 

Harmonogram: 

So 17. 7. 8.30–9.30 registrace 

 10.00–14.00 1. kolo 

 15.30–19.15 2. kolo 

 19.45 vyhlášení výsledků  

 

16. a 18. 7. 2021: B – P. MINISTR OPEN, turnaj týmů 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

Systém turnaje: 4- až 6členná družstva na 9 kol 

Finanční ceny v Kč: 3 000, 2 000, 1 000 

Startovné: 800 Kč / tým 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 28. 6. 2021 ve výši 25 % 

Harmonogram: 

Pá 16. 7. 15.30–17.30 registrace 



 

 

 18.00–22.30 1.–4. kolo 

Ne 18. 7. 9.00–14.00 5.–9. kolo 

 14.20 vyhlášení výsledků 

ČESKÉ ŠACHY 

24. 7. 2021: MČR v „Českém šachu“ (varianta šachu) 

 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti – hraje se podle pravidel „Českých šachů“ 

(http://www.hryjinak.cz/czchess/ceske-sachy-varianta.html) 

Turnajový systém: švýcarský systém na 7 kol, 2 x 20 min 

Startovné: 200 Kč 

Přihlášky: do 10. července 2021, online na http://www.hryjinak.cz/czchess/kontakt-hryjinak.html  

Finanční ceny: 1 000, 800, 400, 200, 100 Kč 

 
Časový harmonogram: 

So 24. 7. 9.30 registrace 
 

10.00–12.00 1.–3. kolo 
 

13.00–15.00 4.–7. kolo 
 

15.30 vyhlášení výsledků 

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

 

DÁMA 

XIX. ročník mezinárodního turnaje v dámě 

 

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

Ředitel turnaje: RNDr. Lumír Gatnar 

16.–17. 7. 2021: turnaj v mezinárodní dámě 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

http://www.hryjinak.cz/czchess/ceske-sachy-varianta.html
http://www.hryjinak.cz/czchess/kontakt-hryjinak.html


 

 

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

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

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

Věcné ceny pro účastníky turnaje 

Startovné: 200 Kč 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 28. 6. 2021 v následující výši:  

   žáci, studenti a senioři nad 65 let 50 % 

   ostatní hráči 25% 

Harmonogram: 

Pá 16. 7. 16.00–16.30 registrace  

 17.00–21.00    1. a 2. kolo 

So 17. 7. 9.00–13.00    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) 

18. 7. 2021: turnaj v české dámě 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

- hraje se podle soutěžních pravidel České federace dámy 

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

Turnajový systém: švýcarský systém na 7 kol, 2 x 20 min + 5 s / tah 

Věcné ceny pro účastníky turnaje 

Startovné: 200 Kč 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 28. 6. 2021 v následující výši:  

   žáci, studenti a senioři nad 65 let 50 % 

   ostatní hráči 25% 

Harmonogram: 

Ne 18. 7. 9.00–9.30 registrace  

 10.00–12.30 1. až 3. kolo 

 13.30–17.00  4. až 7. kolo 

 17.30 vyhlášení výsledků  

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


 

 

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

 

GO 

17.–18. 7. 2021: MOYO OPEN, XX. ročník mezinárodního turnaje v go 

turnaj je kvalifikačním turnajem na MČR 2022 a zároveň Bonus Point EGF kategorie C 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. ve spolupráci s PromoGo o.s. a Českou asociací go 

Ředitel turnaje: Jana Hricová  

Turnajový systém: McMahon, rovné partie, 5 kol, 75 min základní čas a byoyomi 15 tahů na 5 min, případně 30 

sec. na 1 tah, podle typu hodin. Účast možná bez omezení věku a výkonnosti. Neklasifikovaným hráčům bude 

propůjčena třída 20 kyu. Pořadatel má právo upravit systém dle okolností.  

Kritéria pro pořadí: MM – koeficient, SOS, SOSOS, vzájemná partie 

Finanční ceny:  

1. Pro prvních 5 hráčů v celkovém pořadí: 8 000, 5 500, 4 000, 2 500 a 1 500 Kč 

2. Pro prvních 5 hráčů – občanů členských zemí EFG: 4 000, 2 500, 2 000, 1 500, 1 000 Kč 

3. Ceny za pět bodů (mimo hráčů oceněných dle 1. a 2.) – 600 Kč. 

4. Ceny za čtyři body (mimo hráčů oceněných dle 1. a 2.) – 400 Kč 

Věcné ceny pro nejlepší ženu, nejlepšího hráče do 15 let, do 12 let a do 10 let při uhrání alespoň tří bodů.  

Startovné pro členy ČAGo a hráče asociací členských zemí EGF (v Kč):  

rating >= 2550 0,- + ubytování na kolejích zdarma 

rating 2250–2549 0,-  

ostatní – děti do 15 let včetně 100,-  

ostatní – studenti 200,-  

ostatní 400,-  

hráči, kteří nejsou členy ČAGo nebo členských asociací EGF mají 50% přirážku 

Hráči přihlášení po 28. 6. 2021 mají přirážku 50% 

Hráči vstupem do turnaje berou na vědomí, že jejich výsledky budou zaslané do EGD! 

Harmonogram: 

Pá 16. 7. 17.00–20.00 registrace Moyo Open turnaje 

So 17. 7. 8.30–9.00 dokončení registrace Moyo Open   



 

 

 9.30 1. kolo Moyo Open 

 13.30  2. kolo Moyo Open 

 17.00                  3. kolo Moyo Open 

Ne 18. 7. 9.00 4. kolo Moyo Open 

 13.00 5. kolo Moyo Open 

 16.30 vyhlášení výsledků 

 

HOSPODSKÝ KVÍZ 

20.–22. 8. 2021: ALBI mistrovství České republiky v Hospodském kvízu 

Více informací na https://www.mistrikvizu.cz/ 

 

PIŠKVORKY (GOMOKU) 

24.–25. 7. 2021: XVII. ročník otevřeného mistrovství České republiky 

v piškvorkách (gomoku) 

 

Ředitel turnaje: Štěpán Tesařík 

Systém turnaje: švýcarský systém na 7 kol 

- hraje se podle pravidel piškvorek (gomoku) (http://www.piskvorky.cz/federace/oficialni-pravidla-piskvorek/)   

Tempo hry: tempo 2 x 60 min + 5 s/tah 

Hodnotné věcné ceny pro všechny účastníky turnaje 

Startovné: 200 Kč 

Časový harmonogram: 

So 24. 7. 8.30–9.00 registrace 

 9.00–13.40    1. a 2. kolo 

 14.40–19.20    3. a 4. kolo   

https://www.mistrikvizu.cz/
http://www.piskvorky.cz/federace/oficialni-pravidla-piskvorek/


 

 

Ne 25. 7. 9.00–13.40 5. a 6. kolo 

 14.40–17.00 7. kolo 

 17.30                  vyhlášení výsledků  

 

RUBIKOVA KOSTKA 

17.–18. 7. 2021: XIV. ročník turnaje ve skládání Rubikovy kostky 

 

Ředitel turnaje: RNDr. Jaroslav Flejberk, Matěj Mužátko 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

Hodnotné věcné ceny pro všechny účastníky 

Startovné: 200 Kč bez ohledu na počet soutěží, které účastník absolvuje  

Pozdní přihlášky: hráči přihlášení po 28. 6. 2021 platí navíc příplatek 100 Kč. 

 

Harmonogram: 

So 17. 7. 08.30 Registrace 

 09.40 – 10.00 Zahájení soutěží 

 10.00 – 10.45 Pyraminx – 1. kolo (nejlepších 75%) 

 10.45 – 11.30 Skewb - 1. kolo (nejlepších 75%) 

 11.30 – 12.15 3x3x3 poslepu – 1. kolo (nejlepších 10) 

 12.15 – 13.30 Obědová pauza 

 13.30 – 14.15 Pyraminx – 2. kolo (nejlepších 10) 

 14.15 – 15.00 Skewb – 2. kolo (nejlepších 10) 

 15.00 – 15.30 3x3x3 poslepu – finále 

 15.30 – 15.45 Skewb – finále 

 15.45 – 16.00 Pyraminx – finále 

 16.20 Slavnostní vyhlášení 



 

 

Ne 18. 7. 08.00 Registrace 

 08.40 – 09.00 Zahájení soutěží 

 09.10 – 10.30 3x3x3 - 1. kolo (nejlepších 75%) 

 10.30 – 11.15 2x2x2 - 1. kolo (nejlepších 75%) 

 11.15 – 12.15 4x4x4 - 1. kolo (nejlepších 10) 

 12.15 – 13.30 Obědová pauza 

 13.30 – 14.30 3x3x3 - 2. kolo (nejlepších 10) 

 14.30 – 15.15 2x2x2 – 2. kolo (nejlepších 10) 

 15.15 – 15.45 4x4x4 – finále (běžný styl) 

 15.45 – 16.00 2x2x2 – finále (jako běžné kolo) 

 16.00 – 16.45 3x3x3 – finále („nejlepší z nejlepších“) 

 17.10 Slavnostní vyhlášení 

(časový harmonogram je orientační, doba hry může být upravena podle počtu účastníků, autobusy a vlaky raději 

rezervovat, jako kdybychom měli skončit o hodinu později) 

 

SCRABBLE 

17. 7. 2021: , ZÁLOŽNA RESTAURANT OPEN, XIX. ročník turnaje ve scrabblu 

 

Ředitel turnaje: Filip Vojáček, fi.vojacek@gmail.com, 774 363 005 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

Systém turnaje: švýcarský systém na 9 kol podle pravidel ČAS (40 min + 2 tahy), při rovnosti bodů rozhoduje 

o pořadí TurČAS 

Finanční ceny v Kč: 1 000, 600, 400 

Věcné ceny: vyhlášeno bude ocenění za nejhodnotnější slovo a nejvyšší skóre poraženého hráče 

Startovné: 320 Kč 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 28. 6. 2021 ve výši: 

- žáci, studenti a důchodci 50 %  

- ostatní hráči 25 %  

mailto:fi.vojacek@gmail.com


 

 

Harmonogram: 

So 17. 7. 8.30–9.30 Registrace 

 9.30–19.00    1. - 9. kolo, vč. pauzy na oběd (cca 13.30–14.00) 

 19.00    vyhlášení výsledků  

 

SHOGI 

17.–18. 7. 2021: SHOGI SUBARU LEVORG OPEN 2021, VIII. ročník otevřeného 

mistrovství České republiky v shogi 

 

Ředitel turnaje: Filip Marek 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti 

Systém turnaje: švýcarský systém na 8 kol 

Tempo hry: 35 min + 30 s Byo-Yomi 

Věcné ceny 

Startovné: 400 Kč / hráč 

Slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 28. 6. 2021 v následující výši:  

- senioři, junioři, členové CAS 50 % 

- ostatní hráči 25% 

Harmonogram: 

So 17. 7. 10.00–10.30 Registrace 
 

10.30–13.00 1. a 2. kolo 
 

13.00–14.30 Oběd 
 

14.30–17.00 3. až 5. kolo 

Ne 18. 7. 10.00–12.30 6. a 7. kolo 
 

12.30–14.00 Oběd 
 

14.00–15.15 8. kolo 

 15.15–15:30 vyhlášení výsledků 

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



 

 

 

SUDOKU A LOGIKA 

17. 7. 2021: IV. ročník soutěže v sudoku a řešení logických úloh 

 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.  

Ředitel soutěže: Karel Štěrba 

 

Časový harmonogram: 

10:00-10:25 Registrace 

10:30-12:30 Turnaj v logických úlohách ve dvou kategoriích A/B 

13:30-15:30 Turnaj v sudoku ve dvou kategoriích A/B 

16:30-16:45 Vyhlášení výsledků 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

- Zúčastnit se může kdokoliv bez omezení věku a výkonnosti (kategorie A obsahuje těžší a více netradiční úlohy 

vhodnější pro zkušené hráče, kategorie B obsahuje úlohy vhodnější pro nováčky). 

- Jsou vypsány dvě samostatné soutěže, soutěž v řešení sudoku a soutěž v řešení logických úloh. 

- Sudoku je logická úloha, jejíž principem je umístit čísla do zadané tabulky tak, aby se neopakovala v žádném 

řádku, sloupci, ani ohraničené oblasti. Kromě této jednoduché klasické verze se na soutěžní úrovni objevují 

nejrůznější varianty sudoku, ve kterých čísla v obrazci musí splňovat další zadané podmínky (součty, parita, regiony 

navíc, větší/menší apod.). 

- Většina logických úloh pochází z Japonska. Mezi základní typy patří umisťování čísel (kakuro, sudoku), 

umisťování objektů (lodě, hvězdy), zabarvování políček (tapa, nurikabe), dělení obrazce na regiony (shikaku, 

fillomino), zakreslování smyčky/cesty (masyu, slitherlink).    

- Pro řešení logických úloh není nutná znalost žádného jazyka. 

- Soutěžící dostane sadu úloh, na jejíž vyřešení má stanovený čas.  

- Za každou správně vyřešenou úlohu získá stanovený počet bodů, který se liší podle obtížnosti dané úlohy. 

- Pokud vyřeší všechny úlohy před časovým limitem, získá soutěžící časový bonus za každou ušetřenou minutu. 

- Pořadí se určuje podle součtu bodů získaných během dvou soutěžních kol.  

 

 

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA 

Průběh soutěže 

Organizátor v předstihu oznámí časový harmonogram soutěže a její specifika. 

Hráči se dostaví včas na místo konání soutěže, zaregistrují se u organizátora a zaujmou hrací místo. Hrací místo je 

samostatné, případně jsou hráči odděleni od ostatních přepážkou. 

Organizátor zahajuje soutěž, seznamuje účastníky s pravidly turnaje, systémem bodování a osobou pověřenou jako 

rozhodčí turnaje. 

Organizátor vždy oznámí čas pro nastávající soutěžní kolo a bonusy za odevzdání před koncem časového limitu. 

Organizátor zajistí rozdání soutěžních archů tak, že úlohy nejsou viditelné před zahájením kola. 

Během každého z kol nesmí soutěžící svých chováním vyrušovat druhé. Použití jakýchkoli elektronických zařízení je 

přísně zakázáno. 

V průběhu soutěžních kol měří organizátor čas, upozorňuje na jeho zbývající část a oznamuje ukončení kola. V tom 

okamžiku již nesmí závodníci pod trestem diskvalifikace pokračovat v řešení. 



 

 

Pokud hráč zjistí během řešení, že není možné splnit podmínky zadání, a zřetelně to k úloze napíše, pak mu mohou 

být přiznány body vypsané za její správné řešení. Pokud má některá zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky 

zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv jedno takové řešení. 

 

Kontrola řešení a protesty 

Po vyhodnocení každého kola rozdá organizátor opravená a obodovaná zadání závodníkům. Ti mají čas ke kontrole 

správnosti a případnému podání protestu, pokud se domnívají, že vyhodnocení nebylo provedeno správně. Všechny 

námitky vůči organizátorům ze strany hráčů končí 10 minut po rozdání opraveného zadání z posledního kola.  

Pokud soutěžící není uspokojen výrokem organizátorů ohledně jeho námitky, je spor předložen rozhodčímu, který na 

místě rozhodne. Může tak učinit sám nebo s přispěním komise, kterou sám vybere z přítomných zkušených hráčů. 

V případě, že hráč není spokojen s vyřešením rozhodčím, může se s protestem odvolat k výboru spolku HALAS, 

který v této věci musí do 10 dnů rozhodnout a následně seznámit hráče a organizátora s jeho rozhodnutím. Pokud 

dojde tímto rozhodnutím ke změně pořadí, jsou informováni všichni hráči na webových stránkách spolku HALAS. 

 

Bodování soutěže a určení pořadí 

Organizátor je povinen vyznačit na titulním listu jednotlivého kola turnaje přehled úloh a jejich bodovou hodnotu. 

Zároveň je tato hodnota vyznačena přímo u každé úlohy. 

Pořadí na turnaji je určeno počtem bodů získaných za správně vyřešené úlohy ve všech kolech s přičtením 

bonusových bodů za ušetřený čas v případě odevzdání kompletního správného řešení. 

Výsledky turnaje jsou vyhodnoceny zvlášť pro kategorii A a kategorii B. Kategorie A je mířena na zkušenější 

luštitele, zatímco kategorie B je určena pro méně zkušené luštitele a nováčky. 

 

Věcné ceny ve všech čtyřech turnajích.   

 

Startovné: 

Kategorie A (dohromady sudoku + logika) 150 Kč 

 - členové HALAS mají slevu 50 Kč 

 - platí i pro kombinaci dvou kategorií (např. sudoku A + logika B) 

Kategorie B (jednotlivě sudoku / logika) 50 Kč 

 

Slevy ze startovného: žáci, studenti a důchodci 50% 

 

Přihlášky zde nebo během registrace před soutěží. 

 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytovací zařízení (ve všech Wi-Fi zdarma) Vzdálenost 

od hr. sálu 

sprcha + 

WC 

recepce cena za 1 noc 

snídaně 

Koleje Univerzity Pardubice ** garni 2 000 m  do 20.00  

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

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

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 

https://doodle.com/poll/xgd8cy2ivs8bzutm


 

 

Hotel Hůrka ** garni 3 000 m 
 

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 Kristl ** garni 500 m  do 20.00   

1lůžkové  pro 2 pokoje ne 550 Kč / pokoj 

2-,3lůžkové  pro 2 pokoje ne 400 Kč / lůžko 

Hotel Mrázek *** garni 750 m 
 

do 22.00   

2lůžkové 
 

ano ne 1 100 Kč / pokoj 

3lůžkové 
 

ano ne 1 400 Kč / pokoj 

4lůžkové rodinné pokoje 
 

ano ne 1 700 Kč / pokoj 

5lůžkové rodinné pokoje 
 

ano ne 2 000 Kč / pokoj 

Hotel Arnošt *** garni 600 m 
 

nonstop   

1lůžkové s kuchyňkou 
 

ano ne 900 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje 
 

pro 2 pokoje ne 1 050 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou nebo balkónem 
 

ano ne 1 200 Kč / pokoj 

3lůžkové s kuchyňkou 
 

ano ne 1 700 Kč / pokoj 

Penzion Šenk *** 2 500 m 
 

do 21.00   

1lůžkové 
 

ano ano 900 Kč / pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 100 Kč / pokoj 

3lůžkové 
 

ano ano 1 400 Kč / pokoj 

Hotel Zlatá štika *** 700 m 
 

nonstop   

1lůžkové 
 

ano ano 1 250 Kč /pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 500 Kč /pokoj 

3lůžkové 
 

ano ano 2 100 Kč /pokoj 

Hotel Labe *** 1 500 m 
 

nonstop   

1lůžkové 
 

ano ano 1 100 Kč /pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 300 Kč /pokoj 

3lůžkové  ano ano 1 600 Kč /pokoj 

1lůžkové nové ***+  ano ano 1 250 Kč /pokoj 

2lůžkové nové ***+  ano ano 1 450 Kč /pokoj 

Hotel Staré časy ***+ 1 200 m 
 

do 22.00   

1lůžkové 
 

ano ano 1 250 Kč /pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 450 Kč /pokoj 

Penzion Austria ***+, Penzion Birdie ***+ 700 m 
 

do 22.00   

1lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 300 Kč /pokoj 

2lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 500 Kč /pokoj 

Hotel Euro **** 300 m 
 

nonstop   

1lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 650 Kč /pokoj 



 

 

2lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 800 Kč /pokoj 

 

OSTATNÍ INFORMACE 

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 28. 6. 2021 on-line na 

http://www.czechopen.net/cz/kontakt-a-prihlasky/ nebo zašlete prostřednictvím e-mailu 

na ave-kontakt@outlook.cz. 

 

V rámci celého festivalu budou přijata opatření v souladu s nařízeními vlády ČR, hygieny a NSA. Jejich 

přesné znění se bude průběžně aktualizovat na webových stránkách, tak jak budou jednotlivá opatření 

přijímána. 

 

Hrací sály, místo registrace, zajištění ubytování a sekretariát: kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 

02, Pardubice 

Doprava: autobusová zastávka Karla IV. - spojení od nádraží ČD autobusem č. 6 nebo 8 (5. zastávka) 

Občerstvení: kongresové centrum IDEON – bar a restaurace u hracích sálů, Záložna Restaurant na Pernštýnském 

nám. - speciální festivalové menu 

Internet: po celou dobu festivalu bude v kongresovém centru IDEON k dispozici zdarma bezdrátové připojení 

Doprovodný program: společenský večer na koupališti Cihelna 17. 7. a 30. 7. 

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. 

Podrobnější informace na internetových stránkách festivalu http://www.czechopen.net/ 

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: ave-kontakt@outlook.cz  

 

http://www.czechopen.net/cz/kontakt-a-prihlasky/
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