 CZECH OPEN 2002

XIII. ročník mezinárodního šachového a bridžového festivalu

Pardubice 11.-28.7. 2002 

A) 19.-27.7. otevřený velmistrovský turnaj se zápočtem na FIDE
     - účast hráči s ELO FIDE min. 2200, 9 kol švýc. systémem, 2h/40 + 1h/20 + 30 min, cen. fond 270.000 Kč 

B) 20.-27.7. otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE
     - hráči s ELO FIDE, nebo ELO nár. min. 1950, 9 kol švýcarským systémem, 2h/40 + 1h, cen. fond 60.000 Kč

C) 20.-27.7. otevřený výkonnostní turnaj se zápočtem na ELO ČR
     - hráči bez ELO FIDE s ELO nár. min. 1700, 9 kol švýcarským systémem, 2h/40 + 1h, cen. fond 20.000 Kč

D) 20.-27.7. otevřený amatérský turnaj se zápočtem na ELO ČR
     - hráči bez ELO, nebo s ELO nár. max. 1949, 9 kol švýcarským systémem, 2h/40 + 1h, cen. fond 10.000 Kč

E) 11.-14.7. otevřený turnaj 4-členných družstev se zápočtem na FIDE
     - hráči bez omezení věku a výkonnosti, 7 kol švýcarským systémem, 2h/40 + 30 min, cen. fond 30.000 Kč 

F) 19.7. otevřený turnaj 4-členných družstev mládeže do 16 let v aktivním šachu 
     - hráči narození v roce 1986 a mladší, 7 kol švýcarským systémem, 2x30 min, věcné ceny v ceně 5.000 Kč

G) 17.-18.7. turnaj v aktivním šachu
     - hráči bez omezení věku a výkonnosti, 9 kol švýcarským systémem, 2x30 min, cen. fond 30.000 Kč

H) 15.-16.7. bleskový maratón
     - hráči bez omezení věku a výkonnosti, každý s každým + event. finále, 2x5 min, cen. fond 15.000 Kč

I)  21.7. bleskový turnaj
- hráči bez omezení věku a výkonnosti, 9 kol švýcarský systémem +  k.o.,  2x5 min, cen. fond 8.000 Kč

J) 12.-18.7. otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE
     - hráči bez omezení věku a výkonnosti, švýcarský systém na 7 kol, 2h/40 + 1h, cen. fond 20.000 Kč

K) 15.7. řešitelská soutěž
     - soutěžící bez omez. věku a výkonnosti, 3 dvojtažky, 3 trojtažky, 2 mnohotažky, 1 studie, cen. fond 6.000 Kč

L) 15.7. otevřený bleskový turnaj v holanďanech
     - dvojice hráčů bez omezení věku a výkonnosti, 2 x 5 min, cen. fond 6.000 Kč

M) 16.7. otevřený turnaj ve Fischerových šachách 
     - hráči bez omezení věku a výkonnosti, švýcarský systém na 7 kol, 2 x 30 min, cen. fond 6.000 Kč


12.-18.7. mezinárodní bridžové turnaje - cenový fond celkem 40.000 Kč

13.-14.7. mezinárodní turnaj v go - cenový fond celkem 10.000 Kč

V roce 2001 se  A turnaje zúčastnilo 38 mezinárodních velmistrů a velmistryň a 60 mezinárodních mistrů a mistryň. Průměrné ELO prvních  10 hráčů bylo 2571, průměrné ELO celého turnaje 2313. Byly splněny 2 normy GM,  10 IM a 1 WIM. V turnaji B mělo 274 hráčů (69%) ELO FIDE. Včetně všech doprovodných turnajů startovalo celkem 2059 hráčů z 39 zemí.

Doprovodný program: turnaj v malé kopané, turnaj ve stolním tenisu pro mládež i dospělé, prezentace deskových her, výlety, bohatá možnost koupání ve dvou moderních aquaparcích 

Cenový fond celého festivalu činí 540.000 Kč !!!

Startovné: GM, IM, WGM a WIM na všech turnajích zdarma, ostatní podle druhu turnaje od 100 Kč za turnaj, 25 % sleva pro žáky, studenty, vojáky ZS, důchodce a ženy 

Ubytování: zajištěno v internátě, na VŠ kolejích a ve vybraných hotelích v ceně od 110 Kč / osobu a noc

Systém slev: pro všechny účastníky a jejich doprovod bude opět zaveden systém slev ve vybraných prodejnách a restauracích.

Bližší informace na adrese:
AVE-KONTAKT s.r.o., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, tel./fax 040 / 65 35 200
e-mail: j.mazuch@avekont.cz , http://www.proclient.cz/czechopen  

