
ŠACHOVÝ KLUB JESENÍK POŘÁDÁ 

27. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE 

JESENÍK OPEN 
 

TERMÍN   19. - 27. srpna 2017  

 

MÍSTO KONÁNÍ  Kongresový sál 

Priessnitzova 78/20, Jeseník 

GPS: 50.2409056N, 17.1872247E 

 

PREZENTACE  sobota 19.8.2017 

9.00 - 13.00 hod. v hrací místnosti 

 

SYSTÉM HRY  švýcarský na 9 kol  

 
TEMPO HRY  90 min/40 tahů s přídavkem 30 sec/tah + 30 minut s přídavkem 30 sec/tah 

 
ČEKACÍ DOBA  1 hodina od zahájení kola 

 
O POŘADÍ ROZHODUJE 1.Body, 2.Střední Buchholz, 3.Buchholz, 4.Sonnenborn-Berger, 5.Los 

 
FORMA TURNAJE  Dvě samostatné skupiny. Obě skupiny se započítávají na FIDE ELO a LOK ČR. 
 
ZAŘAZENÍ DO SKUPIN Skupina A - hráči s FIDE ELO 2000 a výše.  

Skupina B - hráči s FIDE ELO 1899 a méně.  

Hráči s FIDE ELO 1900 - 1999 si mohou vybrat start v A nebo B skupině. 

Výjimky nebudou povoleny!  

Zahraniční hráči musí mít přiděleno FIDE ID. Všichni startující musí mimo 

startovného uhradit poplatek 55 Kč za zápočet na listinu FIDE. 
 

Hráči z České republiky, kteří nejsou registrováni u ŠSČR nebo jsou 

tzv. neaktivní a chtějí, aby jim byl výsledek turnaje započítán na LOK ČR, 

platí navíc 150 Kč.  

 

ŘEDITEL TURNAJE Koriťák Pavel, tel.: +420 775 246 471, e-mail: pav.kor@seznam.cz 

 
HLAVNÍ ROZHODČÍ Volek Karel (Mohelnice)  
 

POMOCNÍ ROZHODČÍ Koriťák Pavel (Jeseník), ing.Výšek Bedřich (Jeseník)  

 
VKLADY   hráči s ELO 2300 a výše        bez vkladu 

    hráči s ELO 2200 - 2299        500 Kč  

    hráči s ELO do 2199         600 Kč 
 

SLEVY   ženy, ZTP a důchodci (roč.1952 a st.)  - 100 Kč 

    ročník 1999 - 2006     - 200 Kč 

    ročník 2007 a mladší    - 300 Kč 

 
ZPŮSOB ÚHRADY  při prezentaci 

http://www.jesenikopen.cz
http://www.skjesenik.cz/
http://www.jesenikopen.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1872247&y=50.2408061&z=18&source=coor&id=17.1872247%2C50.2409056


CENOVÝ FOND              Celkový cenový fond turnaje je 45.000 Kč 
 

Skupina A: 1.místo - 10.000 Kč, 2.místo - 8.000 Kč, 3.místo - 6.000 Kč,  

          4.místo - 4.000 Kč, 5.místo - 2.000 Kč 

Skupina B: 1.místo - 5.000 Kč, 2.místo - 4.000 Kč, 3.místo - 3.000 Kč,  

          4.místo - 2.000 Kč, 5.místo - 1.000 Kč 

Dále jsou připraveny věcné ceny pro hráče kategorie do 12, 14 a 16 let, 

ženy, seniory nad 60 let a cena fair play. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM   Prezentace 19.8. od 9.00 do 13.00 hod. v hrací místnosti  

              Slavnostní zahájení 19.8. ve 14.30 hod. 
 

   1. kolo 19.8. v 15.00 hod. 

   2. kolo 20.8. v 15.30 hod. 

   3. kolo 21.8. v 15.30 hod. 

   4. kolo 22.8. v 15.30 hod. 

   5. kolo 23.8. v 15.30 hod. 

6. kolo 24.8. v 15.30 hod. 

7. kolo 25.8. v 15.30 hod. 

8. kolo 26.8. v 15.30 hod. 

9. kolo 27.8.  v  8.30 hod. 

     Slavnostní zakončení 27.8. ve 13.30 hod. 
 

Hráči, kteří se včas nezaregistrují v termínu prezentace mohou být zařazeni až od druhého kola! 

 

UBYTOVÁNÍ Hotel M, Dukelská 1240/27, Jeseník, GPS: 50.2242258N, 17.1918458E 

2, 3 a 5 lůžkové pokoje v ceně 220,- Kč/osoba na den. Pro dva pokoje je společné 

sociální zařízení, tj. WC, sprcha a umývadla. Na patře je společná kuchyňka.  

Wi-Fi internet je pro ubytované zdarma. U hotelu je zastávka MHD ze které                

se dostanete linkovým autobusem za 10 minut až k hrací místnosti. 

 

PŘIHLÁŠKY Závazné přihlášky prosím podávejte jedním z níže uvedených způsobů: 

- na email ředitele turnaje pav.kor@seznam.cz 

- telefonicky na mobil ředitele turnaje +420 775 246 471 

- poštou na adresu Šachový klub Jeseník, Palackého 13/11, 790 01 Jeseník 

- elektronicky na adrese www.jesenikopen.cz/cz/prihlaska/ 

Každý závazně přihlášený účastník turnaje bude uveden v seznamu přihlášených              

na webových stránkách turnaje www.jesenikopen.cz/cz/seznam-prihlasenych/ 

Hráči, kteří požadují zajistit ubytování se musí přihlásit do 30.6.2017.  

Po této době zajištění ubytování negarantujeme, kvůli turisticko-lázeňské sezóně.  

Hráči, kteří si ubytování zajištují sami se mohou přihlásit do 15.8.2017. 

U hráčů, kteří přijedou dříve nebo se zdrží déle a požadují zajistit ubytování                    

od pořadatelů prosíme, aby tuto skutečnost uvedli přímo v přihlášce. 

 

DOPRAVA Hrací místnost se nachází 2,5 - 3 km od centra města. Lze si zakoupit týdenní jízdenku 

za cca 150 Kč na neomezený počet jízd přímo u řidiče autobusové linky č.950112 

Jeseník - Jeseník Lázně, která má zastávku u Hotelu M. V blízkosti hrací místnosti 

(cca 100 m) je placené parkoviště. Neplacené parkoviště se nachází 300 - 400 m      

od hrací místnosti při vjezdu do lázní po levé straně v blízkosti Penzionu Gräffenberg.  

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU V areálu lázní se nacházejí tenisové kurty, dětská hřiště, 

minigolf, lze si objednat přes příjímací kancelář lázeňské procedury, večer lze 

navštívit taneční večery. Lázně jsou výborným výchozím bodem pro turistické výlety 

do okolí Jeseníku. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Na realizaci 27. ročníku mezinárodního šachového turnaje JESENÍK OPEN finančně přispívá: 
 

  

 

  

http://www.jesenik.org
https://www.kr-olomoucky.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1918458&y=50.2240267&z=17&source=coor&id=17.1918458%2C50.2242258
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1914489&y=50.2240612&z=18&source=pubt&id=15288837
http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L950112_161211_186659.pdf
http://www.jesenikopen.cz/cz/prihlaska/
http://www.jesenikopen.cz/cz/seznam-prihlasenych/
http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L950112_161211_186659.pdf
http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L950112_161211_186659.pdf
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1914489&y=50.2240612&z=18&source=pubt&id=15288837
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1925164&y=50.2344181&z=16&source=coor&id=17.188653999972274%2C50.234678842791425
http://www.jesenikopen.cz/

