CZECH TOUR
2019/2020
XIX seria międzynarodowych
festiwali szachowych
(możliwe małe zmiany)
Główny organizator:
Dyrektor serii:

2-osobowy
****+
1-osobowy
****+
2-osobowy
****
1-osobowy
****
2-osobowy
***
1-osobowy
***

w pokoju

tak

81,5 EUR/pokój i noc

w pokoju

tak

64,5 EUR/pokój i noc

w pokoju

tak

71,0 EUR/ pokój i noc

w pokoju

tak

52,0 EUR/pokój i noc

w pokoju

tak

54,0 EUR/ pokój i noc

w pokoju

tak

37,5 EUR/ pokój i noc

Schronisko szkoły handlowej i technikum *
(1,5 km od sali gry )
Typ pokoju
Prysznic + śniadanie
cena
WC
2,3-osobowy
na piętrze
nie
10,5 EUR/łóżko i noc

AVE-KONTAKT s.r.o.
Dr. Jan Mazuch

26.10.-2.11. 2019 X HRADEC KRALOVE OPEN

11.-28.7. 2019 XXX CZECH OPEN
(Pardubice, ČSOB Pojišťovna Arena)
Festiwal Szachów i Gier – dokładne informacje w oddzielnym
komunikacie

2.-9.8. 2019 VI PRASKIE LATO SZACHOWE
(Hotel Olympik)
- ekskluzywna sala gry z klimatyzacją
- 300 zawodników z całego świata
- jedno z najpiękniejszych miast świata (UNESCO)
2.-9.8. A open FIDE (norma IM fundusz nagród 50 000 CZK)
2.-9.8. B open FIDE (ELO<2100 fundusz nagród 10 000 CZK)
3.8.
otwarty turniej w szachach szybkich
7.8.
otwarty turniej błyskawiczny
Zakwaterowanie:
Hotel Olympik **** (sala gry w kompleksie hotelowym)
Typ pokoju
Prysznic + śniadanie
Cena
WC
2- osobowy
w pokoju
tak
71,0 EUR/ pokój i noc
1- osobowy

w pokoju

tak

60,5 EUR/ pokój i noc

3- osobowy

w pokoju

tak

91,5 EUR/ pokój i noc

10.-17.8. 2019 XXII OŁOMUŃSKIE LATO
SZACHOWE
(Hotel Flora)
- bardzo korzystne cenowo zakwaterowanie
- 200 zawodników w różnego rodzaju turniejach (GM, IM,
Seniorzy, Open)
- stare miasto (UNESCO) z wieloma osobliwościami
10.-17.8. turnieje kołowe z normą GM i IM
10.-17.8. otwarty turniej seniorów 60+ (fundusz nagród 6 000 CZK)
10.-17.8. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
13.8.
otwarty turniej błyskawiczny
15.8.
otwarty turniej w szachach szybkich
Zakwaterowanie:
Hotel Flora **** (Sala gry w hotelu)
Typ pokoju Prysznic + śniadanie
WC

Cena

(Hotel Cernigov)
- wyśmienite warunki gry (światło, miejsce na grę ) w centrum
kongresowym
- spokojny, miły turniej z około 100 zawodnikami
- świetne ceny za pobyt w hotelu
26.10.-2.11. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
27.10. otwarty turniej błyskawiczny
30.10. otwarty turniej w szachach szybkich
Zakwaterowanie:
Hotel Cernigov *** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie

cena

2-osobowy

w pokoju

tak

56,5 EUR/pokój i noc

1-osobowy

w pokoju

tak

39,5 EUR/pokój i noc

Noclegownia AMAS * (1,5 km od sali gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie

cena

2-osobowy nowy na piętrze

nie

14,0 EUR/łóżko i noc

1-osobowy nowy na piętrze

nie

16,5 EUR/łóżko i noc

3.-9.11. 2019 IX BRNO OPEN
(Hotel Bobycentrum)
- znakomita przestrzeń do gry na terenie Bobycentrum
- około 100 zawodników w ekskluzywnej sali
- wiele turystycznych osobliwości w największym mieście Moraw

3.-9.11. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
6.11.
otwarty turniej błyskawiczny
Zakwaterowanie:
Hotel Bobycentrum **** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
2- osobowy

w pokoju

tak

cena
66,5 EUR/ pokój i noc

1- osobowy

w pokoju

54,0 EUR/ pokój i noc

tak

noc
3-osobowy

w pokoju

77,0 EUR/pokój i
noc

tak

26.12. 2019 – 1.1. 2020 XX LITOMYSL OPEN
(Internat VOSP i SPS)
18.-25.1. 2020 XIX MARIAŃSKIE ŁAŹNIE OPEN
- szczególne połączenie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i
Nowego Roku z szachistami w historycznym mieście (UNESCO) (Hotel Polonia)
- magia uzdrowiska w środku zimy
- tanie noclegi i wyżywienie
- szeroka oferta pobytu i zabiegów w różnych przedziałach
- turniej nawiązuje do Czeskiej Szachowej Gwiazdki
cenowych
26.12.-1.1. FIDE-open (fundusz nagród 30 000 CZK)
- 200 zawodników w różnego rodzaju turniejach (GM, IM,
31.12.
otwarty błyskawiczny turniej sylwestrowy
Seniorzy, Open)
Zakwaterowanie:
Internat VOSP i SPS *** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic + śniadanie
WC
2-osobowy
w pokoju
nie
nowy
1-osobowy
w pokoju
nie
nowy
2- osobowy
na 2 pokoje
nie

cena
37,5 EUR/ pokój i noc

18.-25.1. turnieje kołowe z normą GM i IM
18.-25.1. otwarty turniej seniorów 50+(fundusz nagród 10 000 CZK)
18.-25.1. open FIDE (fundusz nagród 20 000 CZK)
19.1.
otwarty turniej w szachach szybkich
23.1.
otwarty turniej błyskawiczny

1- osobowy

na 2 pokoje

nie

23,0 EUR/ pokój i noc

Zakwaterowanie:
Hotel Excelsior **** (od sali gry 150 m, luksusowe zakwaterowanie,
, komplet zabiegów kuracyjnych pod jednym dachem, kolacja i 10
zabiegów w trakcie turnieju wliczonych w cenę )
Typ pokoju prysznic +WC śniadanie
cena

3- osobowy

na 2 pokoje

nie

41,5 EUR/ pokój i noc

2-osobowy

w pokoju

tak

133,5 EUR/pokój i noc

1-osobowy

w pokoju

tak

91,5 EUR/pokój i noc

29,0 EUR/ pokój i noc
16,0 EUR/ łóżko i noc

10.-17.1. 2020 XIX PRAGA OPEN
(Hotel Olympik)
- ekskluzywna sala kongresowa z klimatyzacją
- prawie 400 zawodników z ponad 40 krajów świata
- świetna cena za pobyt
- jedno z najpiękniejszych miast świata (UNESCO)
10.-17.1. A open FIDE (norma IM, fundusz nagród 50 000 CZK)
10.-17.1. B open FIDE (ELO<2100fundusz nagród 10 000 CZK)
12.1.
otwarty turniej w szachach szybkich
15.1.
otwarty turniej błyskawiczny
Zakwaterowanie:
Hotel Olympik Congress **** (sala gry w hotelu)
Typ pokoju
Prysznic + śniadanie
cena
WC
2-osobowy
w pokoju
tak
58,5 EUR/pokój i noc
1-osobowy

w pokoju

tak

46,0 EUR/pokój i noc

3-osobowy

w pokoju

tak

71,0 EUR/pokój i noc

Hotel Olympik Tristar *** (sala gry w kompleksie hotelowym)
Typ pokoju Prysznic + śniadanie
cena
WC
2-osobowy
w pokoju
tak
52,0 EUR/pokój i noc
1-osobowy

w pokoju

tak

39,5 EUR/pokój i noc

3-osobowy

w pokoju

tak

64,5 EUR/pokój i noc

Hotel Villa Regent **** (od sali gry 1 km, luksusowe
zakwaterowanie i komplet zabiegów kuracyjnych pod jednym
dachem, kolacja i 10 zabiegów w trakcie turnieju wliczonych w
cenę)

Typ pokoju

prysznic +WC

śniadanie

2-osobowy

w pokoju

tak

87,5 EUR/pokój i noc

1-osobowy

w pokoju

tak

56,5 EUR/pokój i noc

cena

Hotel Polonia *** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadani
cena
e
2-osobowy *** w pokoju
tak
64,0 EUR/ pokój i noc
1-osobowy ***

w pokoju

tak

46,5 EUR/ pokój i noc

2-osobowy **

na piętrze

tak

36,5 EUR/ pokój i noc

1-osobowy **

na piętrze

tak

24,0 EUR/ pokój i noc

2-osobowy **

na piętrze

nie

32,5 EUR/ pokój i noc

1-osobowy **

na piętrze

nie

21,5 EUR/ pokój i noc

22.2.-29.2. 2020 XX LIBEREC OPEN

Hotel Olympik Artemis ****+ (sala gry w kompleksie hotelowym)
Typ pokoju
Prysznic + WC śniadanie
cena
(Clarion Grandhotel Zlaty lev)
- sala kongresowa w centrum miasta ze świetnymi warunkami do
2-osobowy
w pokoju
tak
64,5 EUR/pokój i gry
- świetna cena za pobyt
noc
- wellness w hotelu i wiele możliwości rozrywki w pobliżu
1-osobowy
w pokoju
tak
52,0 EUR/pokój i
22.2.-29.2. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)

23.2.
27.2.

i będę płacone przez uczestników podczas zapisów. Organizator
pokrywa koszty tych opłat dla zawodników z tytułami (GM, IM,
WGM i WIM).

otwarty turniej w szachach szybkich
otwarty turniej błyskawiczny

Zakwaterowanie:
Clarion Grandhotel Zlaty lev ****+ (sala gry w hotelu)
Typ pokoju
prysznic + WC śniadanie
cena
2-osobowy

w pokoju

tak

75,0 EUR/pokój i
noc

1-osobowy

w pokoju

tak

54,0 EUR/pokój i
noc

Fundusz nagród całej serii:
- 25 000 CZK (7 000, 5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000, 1 000,
1 000, 500, 500)
- wydanie nagród w formie upustu w kolejnej serii

Upusty przy ponownym starcie: 5% upustu udziela się od
wpisowego i kosztów zakwaterowania przy 2. starcie w turnieju w
ramach tegorocznej serii CZECH TOUR, 10% przy 3. starcie, 15%
przy 4. starcie itd. (dotyczy wyłącznie indywidualnych turniejów
granych minimalnym tempem 2 x 1,5h + 30s/posunięcie z wyjątkiem
Sunny Beach Open )

OFERTA CZECH TOUR PLUS:
6.-15.9. 2019 XVIII SUNNY BEACH OPEN
(Continental Park Hotel, Słoneczny Brzeg, Bułgaria)
Słoneczny Brzeg to najbardziej znany ośrodek turystyczny
w Bułgarii. Znajduje się tutaj wiele plaży, atrakcji wodnych,
restauracji, barów karaoke, sklepów itd. Korzystne ceny w
gastronomii

Kryteria klasyfikacji: największa liczba punktów zdobytych w
turniejach indywidualnych (wliczone będą 7 najlepszych wyników
6.-15.9. A FIDE-Open (ELO >= 2000, fundusz nagród co najmniej
ze wszystkich turniejów indywidualnych granych minimalnym
11 100 lewa, tzn. około 5 700 EUR)
tempem 2x 1,5h + 30s/posunięcie), najlepsze miejsce w zaliczonych
6.-15.9. B FIDE-Open (ELO < 2000, fundusz nagród co najmniej 5
turniejach, losowanie
250 lewa, tzn. około 2 700 EUR)
Wpisowe do openów FIDE:
- GM, IM, WGM i WIM we wszystkich turniejach gratis
- pozostali zawodnicy w EUR wg następującej tabeli:
Zawodnicy kwaterowani przez organizatora:
Open
Open
Inne
zimowy
zimowy
turnieje
i letni
i letni
ELO FIDE

Praga A

Praga B

>= 2 300

25

x

25

>= 2 200

33,5

x

33,5

>= 2 100

41,5

x

37,5

>= 1 800

54

33,5

41,5

>= 1 500

62,5

33,5

46

< 1 500

83,5

41,5

50

bez ELO
FIDE

83,5

41,5

50

Pozostali zawodnicy:
Open
zimowy
i letni

Open
zimowy
i letni

ELO FIDE

Praga A

Praga B

Inne
turnieje

>= 2 300

41,5

X

41,5

>= 2 200

50

X

50

>= 2 100

58,5

X

54

>= 1 800

71

50,0

58,5

>= 1 500

79

50,0

62,5

< 1 500

100

58,5

66,5

bez ELO
FIDE

100

58,5

66,5

Upusty od wpisowego 25 % dla FM, juniorów do lat 18,
zawodników powyżej 65 lat i kobiet
Opłaty do FIDE w wysokości 2,5 EUR od zawodnika obliczone wg
zaleceń Czeskiej Federacji Szachowej nie są wliczone do wpisowego

Zakwaterowanie:
Continental Park Hotel *** (sala gry w hotelu )
Typ pokoju

prysznic+WC śniadanie cena

2- osobowy ***

w pokoju

tak

46,0 EUR/pokój i noc

1- osobowy ***

w pokoju

tak

35,0 EUR/pokój i noc

2- osobowy **

w pokoju

tak

38,0 EUR/pokój i noc

1- osobowy **

w pokoju

tak

27,0 EUR/pokój i noc

Wpisowe
w promocji *

pozostali

GM, IM, WGM i WIM

0 EUR

0 EUR

Zawodnicy do 18 i powyżej 60 lat

45 EUR

100 EUR

Pozostali zawodnicy

60 EUR

100 EUR

* zawodnicy kwaterowani przez agencję AVE-KONTAKT s.r.o.
Transport: na koszt własny
Komunikaty dotyczące pojedynczych Festiwali i pozostałe
informacje pod adresem:
AVE-KONTAKT s.r.o., Strossova 239, 530 03 Pardubice,
Republika Czeska
Tel./Fax: +420 - 466 535 200, komórkowy +420 – 608 203 007
Email: j.mazuch@avekont.cz, http://www.czechtour.net
Aktualności na Facebooku: http://www.facebook.com/czechtouren

