OPEN LIBEREC 2018
XVIII. ročník mezinárodního šachového festivalu
součást seriálu CZECH TOUR 2017 / 2018
Liberec 24. 2. - 3. 3. 2018
Místo konání: Hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345, Liberec
Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.
Ředitel festivalu: PaedDr. Jan Mazuch
Hlavní rozhodčí: Petr Laušman
Vypsané turnaje:
A) 24. 2. - 3. 3. 2018 OPEN LIBEREC
- otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE a LOK ČR
- účast hráči bez omezení věku a výkonnosti
- švýcarský systém na 9 kol
- 2 x 1,5 h + 30 s /tah, čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1 h
- finanční ceny v Kč: 8 000, 6 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000, 500, 500, nejlepší žena 500, nejlepší
senior nad 60 let 500, nejlepší hráč do 16 let 500, ceny pro nejlepší hráče s ELO FIDE 2000-2149,
1850-1999, 1700-1849, 1550-1699, 1400-1549, menším než 1400 a pro nejlepšího hráče bez ELO
FIDE po 500 (celkem 30 000, souběh cen možný)
- věcné ceny pro další hráče, ženy, seniory nad 60 let a juniory do 16 let
- startovné v Kč:
členové Libereckého šachového svazu
ostatní
a hráči ubytovaní prostřednictvím pořadatele
hráči
GM, IM, WGM a WIM
0
0
ELO FIDE >= 2 300
500
800
ELO FIDE >= 2 200
700
1 000
ELO FIDE >= 2 100
800
1 100
ELO FIDE >= 1 800
900
1 200
ELO FIDE >= 1 500
1 000
1 300
ELO FIDE < 1 500 a
bez ELO FIDE
1 100
1 400
- slevy ze startovného:
- 25 % pro FM, žáky, studenty, důchodce a ženy
- poplatky za zápočet výsledků na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 55 Kč za
hráče nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace, za hráče
s titulem GM, IM, WGM a WIM hradí tyto poplatky pořadatel
- hráči přihlášení po 12. 2. 2018 platí navíc 200 Kč
B) 25. 2. 2018 otevřený turnaj v rapid šachu
- hráči bez omezení věku a výkonnosti
- zápočet na rapid ELO FIDE a rapid LOK ČR

švýcarský systém na 7 kol, 2 x 10 min + 5s/tah
finanční ceny v Kč: 700, 500, 300
věcné ceny pro další hráče
startovné v Kč:
- GM, IM, WGM a WIM
0
- žáci, studenti, důchodci a ženy
75
- ostatní hráči
100
- poplatky za zápočet výsledků na na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 10 Kč
za hráče nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace, za hráče
s titulem GM, IM, WGM a WIM hradí tyto poplatky pořadatel
- přihlášky na tento turnaj se dopředu neevidují a lze se na něj prezentovat až v den jeho konání
-

Kritéria pro určení pořadí a dělení cen (turnaje A a B) : 1. počet bodů, 2. střední Buchholz, 3.
Buchholz, 4. počet vítězství, ceny se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je
vypsáno cen
C) 1. 3. 2018 otevřený bleskový turnaj
- hráči bez omezení věku a výkonnosti, systém podle počtu účastníků, 2 x 3 min + 2s /tah
- zápočet na blesk ELO FIDE
- finanční a věcné ceny podle počtu účastníků
- startovné 50 Kč
- poplatky za zápočet výsledků na na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 10 Kč
za hráče nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace
- přihlášky na tento turnaj se dopředu neevidují a lze se na něj prezentovat až v den jeho konání
Ubytování:
Hotel Liberec *** (v hotelu se nachází hrací sál)
nově zrekonstruované dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, pevné internetové připojení
cena včetně snídaně 1 500 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 1 150 Kč / pokoj a
noc
původní dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 1 250 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 850 Kč / pokoj a noc
Ubytovna Junior * (800 m od hracího sálu)
dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC a kuchyňský kout na patře
cena 160 Kč / osobu a noc
Stravování: v hotelu Liberec dle vlastního výběru
Program:
sobota

24. 2.

neděle

25. 2.

pondělí
úterý

26. 2.
27. 2.

středa
čtvrtek

28. 2.
1. 3.

pátek

2. 3.

10.00 – 14.00
16.00
08.30 – 09.15
09.30 – 13.30
17.00
16.00
09.00
16.00
16.00
09.15 - 09.45
10.00 - 13.00
16.00
16.00

prezence A
1. kolo A
prezence B
turnaj B
2. kolo A
3. kolo A
4. kolo A
5. kolo A
6. kolo A
prezence C
turnaj C
7. kolo A
8. kolo A

sobota

3. 3.

09.00
14.00

9. kolo A
slavnostní zakončení

Možnosti trávení volného času: Liberec je krajské město s téměř 100 000 obyvateli ležící na úpatí
Jizerských hor, nachází se v něm řada památek, botanická zahrada, zoologická zahrada a moderní
zábavní centrum Babylon s krytým aquaparkem, lanovka na Ještěd (1 012 m) je v dosahu městské
hromadné dopravy
Platby startovného a ubytování budou vybírány v průběhu prezentace v hotovosti nebo
prostřednictvím platebních karet Eurocard/Master Card, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB nebo
Diners Club.
Festivaly pořádané agenturou AVE-KONTAKT v rámci seriálu mezinárodních šachových festivalů
CZECH TOUR 2017 / 2018:
13. - 30. 7. 2017

28. ročník CZECH OPEN (Pardubice)

4. - 11. 8. 2017

4. ročník OPEN LETNÍ PRAHA

12. - 19. 8. 2017

20. ročník OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO

5. - 13. 9. 2017

16. ročník SUNNY BEACH OPEN (Bulharsko)

23. - 30. 9. 2017

11. ročník OPEN VYSOČINA (Třebíč)

1. - 8. 10. 2017

8. ročník OPEN HRADEC KRÁLOVÉ

11. - 18. 11. 2017 7. ročník OPEN BRNO
19. - 25. 11. 2017 9. ročník OPEN PLZEŇ
12. - 19. 1. 2018

17. ročník OPEN PRAHA

20. - 27. 1. 2018

17. ročník OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

24. 2. - 3. 3. 2018 18. ročník OPEN LIBEREC
Cenový fond celého seriálu CZECH TOUR 2017 / 18 je 25 000 Kč (7 000, 5 000, 4 000, 3 000, 2
000, 1 000, 1 000, 1 000, 500, 500), ceny lze čerpat pouze formou bonusu na příštím ročníku seriálu,
kritéria pro určení pořadí: nejvyšší součet bodů získaných na jednotlivých turnajích (započítává se 7
nejlepších výsledků ze všech turnajů jednotlivců hraných tempem min. 2 x 1,5 h + 30 s /tah), nejlepší
umístění na některém ze započítaných turnajů, los
Slevy ze startovného a ubytování na turnajích CZECH TOUR - 5 % při 2. startu na turnaji
konaném v rámci tohoto ročníku seriálu CZECH TOUR, resp. 10 % při 3. startu, 15 % při 4. startu atd.
(započítávají se starty na všech turnajích jednotlivců hraných tempem min. 2 x 1,5 h + 30 s /tah
s výjimkou Sunny Beach Open)
Zajímavosti: http://www.facebook.com/czechtourcz
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 12. 2. 2018 on-line na
http://www.czechtour.net/cz/prihlasky/
Všichni zahraniční hráči musí mít v době podání přihlášky přidělené identifikační číslo FIDE (zkratka
FIDE ID nebo FID). Pokud jej nemají, musí o něj požádat svou národní šachovou federaci. Českým
hráčům zajistí FIDE ID pořadatel.

