CZECH TOUR 
2015/2016

XV. ročník seriálu mezinárodních šachových festivalů

(dílčí změny vyhrazeny)

Hlavní pořadatel:	AVE-KONTAKT s.r.o.
Ředitel seriálu:		PaedDr. Jan Mazuch


16.7-2.8. 2015 XXVI. ročník CZECH OPEN

(Pardubice, Tipsport arena)
festival šachu a her – bližší informace v podrobných propozicích

7.-14.8. 2015 II. ročník OPEN LETNÍ PRAHA 

(hotel Olympik) 
Hlavní město Praha je jedno z nejkrásnějších evropských měst s rozsáhlým historickým centrem (památka UNESCO).

7.-14.8. A open FIDE (IM norma, cenový fond 50 000 Kč)
7.-14.8. B open FIDE - ELO < 2200 (cenový fond 10 000 Kč)
8.8. otevřený turnaj v rapid šachu
12.8. otevřený bleskový turnaj

Ubytování:

Hotel Olympik **** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový **** 
na pokoji
ano
1 500 Kč/pokoj a noc
1lůžkový ****
na pokoji
ano
1 200 Kč/pokoj a noc

Rooseveltova kolej ** (4 km od hracího sálu, spojení MHD)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2-3lůžkový
na pokoji
ne
400 Kč/lůžko a noc
2-3lůžkový
pro dva pokoje
ne
350 Kč/lůžko a noc


15.-22.8. 2015 XVIII. ročník OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO (hotel Flora) 

Olomouc je krajské město s řadou historických památek (památka UNESCO), v okolí se nachází Svatý Kopeček, ZOO, Hanácký skanzen, jeskyně, hrady a zámky.

15.-22.8.	uzavřené GM a IM turnaje
15.-22.8.	otevřený turnaj seniorů
15.-22.8.	open FIDE (cenový fond 50 000 Kč)
18.8. 	otevřený bleskový turnaj
20.8. 	otevřený turnaj v rapid šachu

Ubytování:
Hotel Flora **** (hrací sál přímo v hotelu)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový ****
na pokoji
ano
1 600 Kč/pokoj a noc
1lůžkový ****
na pokoji
ano
1 250 Kč/pokoj a noc
2lůžkový ***
na pokoji
ano
1 250 Kč/pokoj a noc
1lůžkový ***
na pokoji
ano
850 Kč/pokoj a noc


Domov mládeže Stř. školy zemědělské ** (2,5 km od hr. sálu)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový
pro dva pokoje
ne
350 Kč/lůžko a noc

Ubytovna DHK Zora Olomouc ** (1,5 km od hracího sálu)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2,3,4-lůžkový
na patře
ne
220 Kč/lůžko a noc



4.-11.10. 2015 VI. ročník OPEN HRADEC KRÁLOVÉ 

(hotel Černigov) 
Hradec Králové je krajské město s téměř 100 000 obyvateli ležící na soutoku Labe a Orlice. Nachází se zde řada historických památek, planetárium a obří akvárium.  

4.-11.10. 	open FIDE (cenový fond 30 000 Kč)
6.10.	    otevřený bleskový turnaj
10.10. 	otevřený turnaj v rapid šachu

Ubytování:
Hotel Černigov *** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový
na pokoji
ano
1 300 Kč/pokoj a noc
1lůžkový
na pokoji
ano
900 Kč/pokoj a noc

Ubytovna AMAS * (1,5 km od hracího sálu)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový nový
na patře
ne
250 Kč/lůžko a noc
1lůžkový nový
na patře
ne
300 Kč/lůžko a noc
3-4lůžkový
na patře
ne
200 Kč/lůžko a noc

14.-21.11. 2015 VI. ročník OPEN BRNO 

(hotel AS club) 
Brno je krajským městem a centrem jižní Moravy. S téměř 400 000 obyvateli je druhým největším městem v republice.

14.-21.11. open FIDE (cenový fond 30 000 Kč)
15.11. otevřený turnaj v rapid šachu

Ubytování:

Hotel AS club *** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
4lůžkový
na pokoji
ano
2 100 Kč/pokoj a noc
3lůžkový
na pokoji
ano
1 700 Kč/pokoj a noc
2lůžkový
na pokoji
ano
1 300 Kč/pokoj a noc
1lůžkový
na pokoji
ano
1 050 Kč/pokoj a noc

Domov mládeže Střední školy informatiky * (1 km od hracího sálu)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový
pro dva pokoje
ne
320 Kč/llůžko a noc

22.-28.11. 2015 VII. ročník OPEN PLZEŇ 

(hotel Central) 
Plzeň je krajské město a se svými 170 000 obyvateli je čtvrtým největším městem v republice. Je proslulé výrobou piva. Nachází se zde celá řada historických památek a ZOO.  

22.-28.11. open FIDE (cenový fond 20 000 Kč)
25.11. otevřený bleskový turnaj

Ubytování:
Hotel Central **** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový nový
na pokoji
ano
1 650 Kč/pokoj a noc
1lůžkový nový
na pokoji
ano
1 100 Kč/pokoj a noc
2lůžkový
na pokoji
ano
1 450 Kč/pokoj a noc
1lůžkový
na pokoji
ano
900 Kč/pokoj a noc

Ubytovna Plzeň, Zahradní ul. * (2 km od hracího sálu)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
1lůžkový
na patře
ne
260 Kč/lůžko a noc
2-3lůžkový
na patře
ne
210 Kč/lůžko a noc

8.-15.1. 2016 XV. ročník OPEN PRAHA 

(hotel Olympik) 
Hlavní město Praha je jedno z nejkrásnějších evropských měst s rozsáhlým historickým centrem (památka UNESCO).

8.-15.1. A open FIDE (IM norma, cenový fond 50 000 Kč)
8.-15.1. B open FIDE - ELO < 2200 (cenový fond 10 000 Kč)
10.1. otevřený turnaj v rapid šachu
13.1. otevřený bleskový turnaj

Ubytování:
Hotel Olympik **** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový **** 
na pokoji
ano
1 250 Kč/pokoj a noc
1lůžkový ****
na pokoji
ano
900 Kč/pokoj a noc
2-3lůžkový ** depandance Tristar
na pokoji
ne
350 Kč/lůžko a noc

16.-23.1. 2016 XV. ročník OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  (hotel Polonia) 

Mariánské Lázně jsou druhými největšími lázněmi v ČR. Jsou proslaveny nejenom léčebnými prameny, ale i skvostnou architekturou a rozsáhlými lázeňskými parky.

16.-23.1. uzavřené GM a IM turnaje
16.-23.1. open FIDE (cenový fond 30 000 CZK)
17.1. otevřený turnaj v rapid šachu
21.1. otevřený bleskový turnaj

Ubytování:
Hotel Monty **** (800 m od hracího sálu, luxusní ubytování, bazén a komplexní lázeňské služby pod jednou střechou, večeře a 2 léčebné procedury denně v ceně)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový
na pokoji
ano
2 400 Kč/pokoj a noc
1lůžkový
na pokoji
ano
1 500 Kč/pokoj a noc

Hotel Villa Regent **** (1 km od hracího sálu, luxusní ubytování a komplexní lázeňské služby pod jednou střechou, večeře a 2 léčebné procedury denně v ceně)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový
na pokoji
ano
2 000 Kč/pokoj a noc
1lůžkový
na pokoji
ano
1 300 Kč/pokoj a noc

Hotel Polonia *** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový ***
na pokoji
ano
 1 450 Kč/pokoj a noc
1lůžkový ***
na pokoji
ano
1 050 Kč/pokoj a noc
2lůžkový *
na patře
ano
800 Kč/pokoj a noc
1lůžkový *
na patře
ano
500 Kč/pokoj a noc
2lůžkový *
na patře
ne
700 Kč/pokoj a noc
1lůžkový *
na patře
ne
450 Kč/pokoj a noc

13.-20.2. 2016 XVI. ročník OPEN LIBEREC 

(hotel Liberec) 
Liberec je krajské město ležící na úpatí Jizerských hor, ve městě a jeho okolí je botanická zahrada, ZOO, aquapark a lunapark Babylon, lanovka na Ještěd (1 012 m). 

13.-20.2. open FIDE (cenový fond 30 000 Kč)
14.2. otevřený turnaj v rapid šachu
18.2. otevřený bleskový turnaj

Ubytování:
Hotel Liberec *** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový nový
na pokoji
ano
1 500 Kč/pokoj a noc
1lůžkový nový
na pokoji
ano
1 150 Kč/pokoj a noc
2lůžkový
na pokoji
ano
1 250 Kč/pokoj a noc
1lůžkový
na pokoji
ano
850 Kč/pokoj a noc

Ubytovna Junior * (800 m od hracího sálu)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně
cena
2lůžkový
na patře
ne
160 Kč/lůžko a noc

Cenový fond celého seriálu:
– 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× 1,5 h + 30 s /tah), nejlepší umístění na některém ze započítaných turnajů, los

Startovné v openech FIDE:
– GM, IM, WGM a WIM mají na všech turnajích start zdarma
– ostatní hráči platí startovné v Kč podle níže uvedených tabulek:

Hráči registrovaní u KŠS v oblasti, kde se turnaj koná, a hráči ubytovaní prostřednictvím pořadatele:


Letní a zimní
Letní a zimní


ELO FIDE
Praha A
Praha B
Plzeň
ostatní
>= 2 300
500
x
400
500
>= 2 200
700
x
600
700
>= 2 100
1 000
700
700
800
>= 1 800
1 300
700
800
900
>= 1 500
1 500
700
900
1 000
< 1 500
2 000
900
1 000
1 100
bez ELO FIDE
2 000
900
1 000
1 100

Ostatní hráči:

Letní a zimní
Letní a zimní


ELO FIDE
Praha A
Praha B
Plzeň
ostatní
>= 2 300
800
x
700
800
>= 2 200
1 000
x
900
1 000
>= 2 100
1 300
1 000
1 000
1 100
>= 1 800
1 600
1 000
1 100
1 200
>= 1 500
1 800
1 000
1 200
1 300
< 1 500
2 300
1 200
1 300
1 400
bez ELO FIDE
2 300
1 200
1 300
1 400

Slevy ze startovného:
– 25 % pro FM, žáky, studenty, důchodce a ženy

–  poplatky za zápočet výsledků na 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

Slevy při opakovaném startu: 5 % z ceny ubytování a startovného 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)



NABÍDKA CZECH TOUR PLUS:

5.-13.9. 2015 XIV. ročník SUNNY BEACH OPEN 

(Continental Park hotel, Sluneční pobřeží, Bulharsko) 
Sluneční pobřeží je nejoblíbenější turistickou oblastí v celém Bulharsku. Nachází se zde celá řada písečných pláží, vodních atrakcí, restaurací, karaoke barů, obchodů atd. Skvělý poměr kvality a ceny v restauračních zařízeních. 

5.-13.9. A open FIDE (ELO >= 2300, cenový fond 9 000 leva, tj. cca 126 000 Kč)
5.-13.9. B open FIDE (ELO 2000 - 2299, cenový fond 6 000 leva, tj. cca 84 000 Kč)
5.-13.9. C open FIDE (ELO < 2000, cenový fond 5 000 leva, tj. cca 70 000 Kč)

Ubytování:
Continental Park hotel *** (v hotelu se nachází hrací sál)
druh pokoje
sprcha + WC
snídaně 
cena
2lůžkový ****
na pokoji
ano
54 EUR/pokoj a noc
1lůžkový ****
na pokoji
ano
35 EUR/pokoj a noc
2lůžkový ***
na pokoji
ano
36 EUR/pokoj a noc
1lůžkový ***
na pokoji
ano
25 EUR/pokoj a noc
2lůžkový **
na pokoji
ano
32 EUR/pokoj a noc
1lůžkový **
na pokoji
ano
22 EUR/pokoj a noc

Startovné

zvýhodněné *
ostatní
GM, IM, WGM a WIM
0 EUR
0 EUR
ELO FIDE >= 2 300 v A
55 EUR
85 EUR 
ELO FIDE >= 2 000 - 2299 v B
55 EUR
85 EUR 
ELO FIDE >= 2 000 - 2299 v A
65 EUR
95 EUR 
ELO FIDE < 2 000 v C
55 EUR
85 EUR 
ELO FIDE < 2 000 v B
65 EUR
95 EUR 

* hráči ubytovaní prostřednictvím agentury AVE-KONTAKT s.r.o.

Slevy ze startovného: – 15 EUR pro hráče do 18 let a nad 60 let 

Doprava: vlastní


Podrobné propozice jednotlivých festivalů a další informace získáte na adrese:

AVE-KONTAKT s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice
tel./fax 466 535 200, mobil 608 203 007 
e-mail: j.mazuch@avekont.cz, http://www.czechtour.net

Zajímavosti: http://www.facebook.com/czechtourcz 


