
CZECH OPEN 2022 

XXI. ročník mezinárodního turnaje v go 

MOYO OPEN 

 

Bonus Point kategorie C 

součást XXXIII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her 

Pardubice 16.–17. 7. 2022 

 

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 6 hráčů v celkovém pořadí: 10 000, 7 500, 5 000, 2 500, 1 500 a 1 000 Kč  

2. Pro prvních 6 hráčů – občanů členských zemí EFG: 7 500, 5 000, 3 000, 2 000, 1 000 a 500 Kč 

3. Ceny za pět bodů (mimo hráčů oceněných dle 1. a 2.) – 800 Kč. 

4. Ceny za čtyři body (mimo hráčů oceněných dle 1. a 2.) – 500 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 v hotelu Labe zdarma 

rating 2250–2549 0,-  

ostatní – děti do 15 let včetně 150,-  

ostatní – studenti 250,-  

ostatní 400,-  

Hráči, kteří nejsou členy ČAGo nebo členských asociací EGF a hráči přihlášení po 30. 6. 2022 mají přirážku 

50%. 

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

 

Harmonogram: 



Pá 15. 7. 17.00–20.00 registrace Moyo Open turnaje 

So 16. 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 17. 7. 9.00 4. kolo Moyo Open 

 13.00 5. kolo Moyo Open 

 16.30 vyhlášení výsledků 

 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytovací zařízení (ve všech Wi-Fi zdarma) Vzdálenost 

od hr. sálu 

sprcha + 

WC 

recepce cena za 1 noc 

snídaně 

Domov mládeže Dukla ** 2 km  nonstop  

(od 14. 7. do 17. 7.)     

1lůžkové  na patře ne 450 Kč / pokoj 

2-,3lůžkové  na patře  330 Kč / lůžko 

Hotel Labe *** 1.5 km 
 

nonstop   

1lůžkové 
 

ano ano 1 080 Kč / pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 260 Kč / pokoj 

3lůžkové  ano ano 1 530 Kč / pokoj 

1lůžkové nové ***+  ano ano 1 215 Kč / pokoj 

2lůžkové nové ***+  ano ano 1 395 Kč / pokoj 

OSTATNÍ INFORMACE 

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 30. 6. 2022 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. 

 

http://www.czechopen.net/cz/kontakt-a-prihlasky/
mailto:ave-kontakt@outlook.cz


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 16. 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 

Fotogalerie: https://eu.zonerama.com/czechopen/ 

Účastí v turnaji dává hráč pořadateli právo ke zhotovení fotografií a videí se svojí osobou a jejich využití. 

 

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.facebook.com/czechopencz
mailto:ave-kontakt@outlook.cz

