CZECH TOUR
2017/2018
XVII seria międzynarodowych
festiwali szachowych
(możliwe małe zmiany)
Główny organizator:
Dyrektor serii:

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

23.-30.9. 2017 XI VYSOCINA OPEN
(Trebic, Hotel Atom)
Trebic liczy około 40 000 mieszkańców, drugie co do wielkości
miasto w regionie Vysocina. Do osobliwości UNESCO należą
dzielnica żydowska i bazylika św. Prokopa.
23.-30.9. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
24.9.
otwarty turniej w szachach szybkich
26.9.
otwarty turniej błyskawiczny
Zakwaterowanie:
Hotel Atom *** (ze salą gry )
Typ pokoju
prysznic+WC
2 2-osobowy
w pokoju
1 1-osobowy
w pokoju
2 2-osobowy
na 2 pokoje
S standardowy

śniadanie
cena
tak
52 EUR/pokój i noc
tak
36 EUR/pokój i noc
nie
14 EUR/łóżko i noc

1.-8.10. 2017 VIII HRADEC KRALOVE OPEN
13.-30.7. 2017 XXVIII CZECH OPEN
(Pardubice, Tipsport Arena)
Festiwal Szachów i Gier – dokładne informacje w oddzielnym
komunikacie

4.-11.8. 2017 IV PRASKIE LATO SZACHOWE

(Hotel Cernigov)
Hradec Kralove jest miastem wojewódzkim z prawie 100 000
mieszkańcami, leży w dopływie rzek Łaba i Orlice. Znajduje się tutaj
wiele osobliwości, planetarium i ogromne akwarium.
1.-8.10. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
7.10. otwarty turniej błyskawiczny

(Hotel Olympik)
Stolica Czech Praga to jedno z najpiękniejszych europejskich miast z Zakwaterowanie:
rozległym historycznym centrum (zaliczonym do UNESCO).
Hotel Cernigov *** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
cena
2-osobowy
w pokoju
tak
52 EUR/pokój i noc
4.-11.8. A open FIDE (norma IM fundusz nagród 50 000 CZK)
1-osobowy
w pokoju
tak
36 EUR/pokój i noc
4.-11.8. B open FIDE (ELO<2100 fundusz nagród 10 000 CZK)
5.8.
otwarty turniej w szachach szybkich
9.8.
otwarty turniej błyskawiczny
Noclegownia AMAS * (1,5 km od sali gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
cena
2-osobowy nowy na piętrze
nie
12 EUR/łóżko i noc
Zakwaterowanie :
1-osobowy nowy na piętrze
nie
14 EUR/łóżko i noc
Hotel Olympik **** (sala gry w hotelu )
3-4-osobowy
na
piętrze
nie
10 EUR/łóżko i noc
Typ pokoju
prysznic+WC
śniadanie
cena
2- osobowy****
w pokoju
tak
66 EUR/pokój i noc
1- osobowy ****
w pokoju
tak
54 EUR/pokój i noc 11.-18.11. 2017 VII BRNO OPEN

12.-19.8. 2017 XX OŁOMUŃSKIE LATO
SZACHOWE (Hotel Flora)
Ołomuniec to miasto wojewódzkie z wieloma osobliwościami
historycznymi (dziedzictwo UNESCO), w okolicy znajdują się
Święty Kopiec, ZOO, skansen, jaskinie, zamki i pałace
12.-19.8. turnieje kołowe z normą GM i IM
12.-19.8. otwarty turniej seniorów 60+ (fundusz nagród 6 000 CZK)
12.-19.8. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
15.8.
otwarty turniej błyskawiczny
17.8.
otwarty turniej w szachach szybkich
Zakwaterowanie:
Hotel Flora **** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC
2-osobowy**** w pokoju
1-osobowy**** w pokoju
2-osobowy *** w pokoju
1-osobowy *** w pokoju

śniadanie
tak
tak
tak
tak

cena
68 EUR/pokój i noc
50 EUR/pokój i noc
52 EUR/pokój i noc
36 EUR/pokój i noc

Schronisko szkoły średniej „Prof. Vejdovsky“ **
(2,5 km od Sali gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
cena
2-osobowy
na 2 pokoje
nie
14 EUR/łóżko i noc

(Hotel Bobycentrum)
Brno jest miastem wojewódzkim leżącym w centrum Południowych
Moraw. Z prawie 400 000 mieszkańcami jest drugim co do wielkości
miastem Czech.
11.-18.11. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
12..11.
otwarty turniej błyskawiczny
17.11.
otwarty turniej w szachach szybkich
Zakwaterowanie:
Hotel Bobycentrum **** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
cena
2- osobowy
w pokoju
tak
58 EUR/ pokój i noc
1- osobowy
w pokoju
tak
48 EUR/ pokój i noc
Internat liceum informatycznego ** (4 km od sali gry
bezpośrednie połączenie komunikacją miejską)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
cena
2,3-osobowy
na 2 pokoje nie
14 EUR/ łóżko i noc

19.-25.11. 2017 IX PILZNO OPEN
(Hotel Central)
Pilzno jest miastem wojewódzkim z 170 000 mieszkańców to

czwarte co do wielkości miasto w Czechach. Słynie z produkcji
piwa. Wiele historycznych osobliwości i ogród zoologiczny.
19-25.11. open FIDE (fundusz nagród 20 000 CZK)
22.11.
otwarty turniej błyskawiczny
Zakwaterowanie:
Hotel Central **** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
2-osobowy nowy w pokoju
tak
1-osobowy nowy w pokoju
tak
2-osobowy
w pokoju
tak
1-osobowy
w pokoju
tak

cena
66 EUR/pokój i noc
44 EUR/pokój i noc
58 EUR/pokój i noc
36 EUR/pokój i noc

Typ pokoju
2-osobowy
1-osobowy

prysznic +WC
w pokoju
w pokoju

śniadanie
tak
tak

Hotel Polonia *** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
2-osobowy *** w pokoju
tak
1-osobowy *** w pokoju
tak
2-osobowy **
na piętrze
tak
1-osobowy **
na piętrze
tak
2-osobowy **
na piętrze
nie
1-osobowy **
na piętrze
nie

cena
80 EUR/pokój i noc
52 EUR/pokój i noc

cena
58 EUR/ pokój i noc
42 EUR/ pokój i noc
32 EUR/ pokój i noc
20 EUR/ pokój i noc
28 EUR/ pokój i noc
18 EUR/ pokój i noc

24.2.-3.3. 2018 XVIII LIBEREC OPEN
Noclegownia Plzen, ulica Zahradni ** (2 km od sali gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
cena
1-osobowy
na 2 pokoje nie
13 EUR/łóżko i noc
2-osobowy
na 2 pokoje nie
11 EUR/łóżko i noc

12.-19.1. 2018 XVII PRAGA OPEN

(Hotel Liberec)
Liberec jest miastem wojewódzkim leżącym u stóp Gór Izerskich,w
mieście i okolicach znajdują się ogród botaniczny, ZOO, akwapark i
wesołe miasteczko Babylon, wyciąg na szczyt góry Jested (1 012 m
n.p.m.).

24.2.-3.3. open FIDE (fundusz nagród 30 000 CZK)
(Hotel Olympik)
otwarty turniej w szachach szybkich
Stolica Czech Praga to jedno z najpiękniejszych europejskich miast z 25.2.
1.3.
otwarty turniej błyskawiczny
rozległym historycznym centrum (zaliczonym do UNESCO).
12.-19.1. A open FIDE (norma IM, fundusz nagród 50 000 CZK)
12.-19.1. B open FIDE (ELO<2100fundusz nagród 10 000 CZK)
14.1.
otwarty turniej w szachach szybkich
17.1.
otwarty turniej błyskawiczny
Zakwaterowanie:
Hotel Olympik **** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic +WC śniadanie
cena
2-osobowy**** w pokoju
tak
52 EUR/pokój i noc
1-osobowy**** w pokoju
tak
38 EUR/pokój i noc
Dependance Tristar ** (100m od sali gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
cena
1-osobowy**
w pokoju
nie
22EUR/łóżko i noc
2-3-osobowy**
w pokoju
nie
15 EUR/łóżko i noc

20-27.1. 2018 XVII MARIAŃSKIE ŁAŹNIE OPEN
(Hotel Polonia)
Mariańskie Łaźnie jest drugim pod względem wielkości
uzdrowiskiem w Czechach. Słynie nie tylko ze źródeł leczniczych,
ale też ze wspaniałej architektury i rozległych kąpielisk.

Zakwaterowanie:
Hotel Liberec *** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic + WC
2-osobowy nowy w pokoju
1-osobowy nowy w pokoju
2-osobowy
w pokoju
1-osobowy
w pokoju

śniadanie
tak
tak
tak
tak

Noclegownia Junior * (800 m od sali gry)
Typ pokoju
prysznic+ WC śniadanie
cena
2- osobowy
na piętrze
nie
6,5 EUR/łóżko 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
Kryteria klasyfikacji: największa liczba punktów zdobytych w
turniejach indywidualnych (wliczone będą 7 najlepszych wyników
ze wszystkich turniejów indywidualnych granych minimalnym
tempem 2x 1,5h + 30s/posunięcie), najlepsze miejsce w zaliczonych
turniejach, losowanie
Wpisowe do openów FIDE:
- GM, IM, WGM i WIM we wszystkich turniejach gratis
- pozostali zawodnicy w EUR wg następującej tabeli:

20.-27.1. turnieje kołowe z normą GM i IM
20.-27.1. otwarty turniej seniorów 50+(fundusz nagród 10 000 CZK)
20.-27.1. open FIDE (fundusz nagród 20 000 CZK)
Zawodnicy kwaterowani przez organizatora:
21.1.
otwarty turniej w szachach szybkich
Open zimowy Open zimowy
25.1.
otwarty turniej błyskawiczny
i letni
i letni
Zakwaterowanie:
Hotel Excelsior **** (od sali gry 150 m, luksusowe zakwaterowanie,
basen kryty , komplet zabiegów kuracyjnych pod jednym dachem,
kolacja i 2 zabiegi na dzień w cenie)
Typ pokoju prysznic +WC śniadanie
cena
2-osobowy
w pokoju
tak
120 EUR/pokój i noc
1-osobowy
w pokoju
tak
80 EUR/pokój i noc
Hotel Villa Regent **** (od sali gry 1 km, luksusowe
zakwaterowanie i komplet zabiegów kuracyjnych pod jednym
dachem, kolacja i 2 zabiegi na dzień w cenie)

cena
60 EUR/pokój i noc
46 EUR/pokój i noc
50 EUR/pokój i noc
34 EUR/pokój i noc
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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

Upusty od wpisowego (kalkulowane od kwoty otrzymanej po
upuście podanym powyżej):
- 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
i będę płacone przez uczestników podczas zapisów. Organizator
pokrywa koszty tych opłat dla zawodników z tytułami (GM, IM,
WGM i WIM).
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:
5.-13.9. 2017 XVI 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
5.-13.9. A FIDE-Open (ELO >= 2000, fundusz nagród co najmniej
2 500 lewa, t.j. około 1 300 EUR)
5.-13.9. B FIDE-Open (ELO < 2000, fundusz nagród co najmniej
2 500 lewa, t.j. około 1 300 EUR)
Zakwaterowanie:
Continental Park Hotel *** (ze salą gry)
Typ pokoju
prysznic+WC śniadanie
2-osobowy****
w pokoju
tak
1-osobowy****
w pokoju
tak
2- osobowy ***
w pokoju
tak
1- osobowy ***
w pokoju
tak
2- osobowy **
w pokoju
tak
1- osobowy **
w pokoju
tak

cena
54,0 EUR/pokój i noc
40,0 EUR/pokój i noc
36,0 EUR/pokój i noc
28,0 EUR/pokój i noc
34,0 EUR/pokój i noc
25,0 EUR/pokój i noc

Wpisowe
GM, IM, WGM i WIM
Zawodnicy do 18 i powyżej 60 lat
Pozostali zawodnicy

w promocji *
0 EUR
40 EUR
55 EUR

pozostali
0 EUR
80 EUR
110 EUR

* zawodnicy kwaterowani przez agencję AVE-KONTAKT s.r.o.
Transport: na koszt własny

