CZECH TOUR 2004/2005

IV. ročník seriálu mezinárodních šachových festivalů

Propozice určené pro členy Šachového svazu České republiky a Slovenského šachového svazu

(drobné změny vyhrazeny)

Hlavní pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.

Ředitel seriálu: Dr. Jan Mazuch

Hlavní rozhodčí: Otto Gutdeutsch

15.-23.5. 2004 IV. ročník OPEN ZNOJMO (hotel Dukla)

15.5.  	Finále Poháru ČR v rapid šachu družstev 
15.5.    	Znojemská královnička (dívky do 14 let s nejvýše III. VT a ELO max. 1550)
15.-16.5. Znojemská královna – Otevřené MČR žen v rapid šachu
16.5. 	Otevřený přebor Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu jednotlivců
16.-23.5. open FIDE (zápočet na FIDE a LOK ČR, hráči bez ohledu na ELO, cenový fond 38 000 Kč)
21.5. 	otevřený bleskový turnaj

Ubytování:  

Penzion Morava * (vzdálenost od hracího sálu 1,5 km)
dvoulůžkové pokoje, sprcha a WC na patře
cena 200 Kč / osobu a noc *

Hotel Dukla *** (hrací sál přímo v hotelu)
- dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena bez snídaně 640 Kč / pokoj a noc *, cena včetně snídaně 800 Kč / pokoj a noc 
- jednolůžkové pokoje se sprchou a WC
cena bez snídaně 420 Kč / pokoj a noc *, cena včetně snídaně 500 Kč / pokoj a noc 

Hotel Prestige **** (vzdálenost od hracího sálu 2 km)
luxusní hotel, v ceně ubytování je využití bazénu, posilovny, vířivky a parní kabiny
- dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 1 800 Kč / pokoj a noc 
- jednolůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 1 100 Kč / pokoj a noc

* pro členy Jihomoravského šachového svazu a  účastnice Znojemské královny a královničky platí sleva 20 % z ceny ubytování bez snídaní po celou dobu festivalu !!!

15.7.-1.8. 2004 XV. ročník CZECH OPEN 2004 (Pardubice, Ideon a Duhová aréna) 

festival šachu, bridže a dalších her, jehož součástí je Otevřené mistrovství Evropy amatérů v šachu – bližší informace v podrobných propozicích 

4.-12.8. 2004 VII. ročník OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO (hotel Sigma) 

4.8.	 otevřený turnaj v rapid šachu
4.-12.8. uzavřený GM turnaj 
4.-12.8. uzavřené IM turnaje
5.-12.8. open FIDE (zápočet na FIDE a LOK ČR, hráči bez ohledu na ELO, cenový fond 60 000 Kč)
5.-12.8. Otevřené MČR seniorů 
5.-12.8. turnaj mládeže do 14 let (zápočet na LOK ČR)
10.8. 	otevřený bleskový turnaj

Ubytování:

Internát SOU stavebního garni * (vzdálenost od hracího sálu 2 km)
dvoulůžkové pokoje, sprcha a WC společné pro 1 poschodí
cena 150 Kč / osobu a noc

Internát SOU zemědělského garni ** (vzdálenost od hracího sálu 1 km)
dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC a kuchyňka jsou společné pro 2 pokoje
cena 250 Kč / osobu a noc

Hotel Sigma *** (hrací sál přímo v hotelu)
dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, telefonem a TV se satelitem
cena včetně snídaně 1 000 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 670 Kč / pokoj a noc

- turnaj časově navazuje na festival CZECH OPEN v Pardubicích a je možné zajistit ubytování v době mezi oběma turnaji

18.-26.9. 2004 I. ročník OPEN VYSOČINA (Havlíčkův Brod, hotel Slunce)

18.-25.9. open FIDE (zápočet na FIDE a LOK ČR, hráči bez ohledu na ELO, cenový fond 20 000 Kč)
18.-26.9. Polofinále Mistrovství ČR mužů a kvalifikační turnaj juniorů, dorostenců a žen 
19.9.	otevřený turnaj v rapid šachu
23.9. 	otevřený bleskový turnaj

Ubytování:  

Ubytovací hostinec Sport * (vzdálenost od hracího sálu 800 m)
dvoulůžkové pokoje, sprcha a WC na patře)
cena 170 Kč / osobu a noc

Hotel Slunce *** (v hotelu se nachází hrací sál)
dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 900 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 550 Kč / pokoj a noc

23.-30.10. 2004 V. ročník OPEN LIBEREC (hotel Liberec) 

23.-30.10. open FIDE (zápočet na FIDE a LOK ČR, hráči bez ohledu na ELO, cenový fond 30 000  
                 Kč)
24.10.	    otevřený turnaj v rapid šachu
26.10.	    otevřený bleskový turnaj

Ubytování:

Ubytovna “Košická” * (Poštovní ul., vzdálenost od hracího sálu 4 km, přímé spojení tramvají k hracímu sálu)
dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC a kuchyňský kout na patře
cena 150 Kč / osobu a noc

Hotel Liberec *** (v hotelu se nachází hrací sál)
dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 900 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 550 Kč / pokoj a noc


14.-21.1. 2005 IV. ročník OPEN PRAHA (hotel Tourist)

14.-21.1. A open FIDE (IM norma, zápočet na FIDE a LOK ČR, hráči bez ohledu na ELO, cenový 
               fond 50 000 Kč)
14.-21.1. B open FIDE (zápočet na FIDE a LOK ČR, hráči bez ohledu na ELO, cenový fond 6 000 Kč)
15.1.	    otevřený turnaj v rapid šachu
19.1.	    otevřený bleskový turnaj

Ubytování:

Ubytovna hotelu Tourist * (ubytovna je součástí hotelového komplexu) 
dvou- a třílůžkové skromně vybavené pokoje, sprcha a WC společné pro 2 pokoje
cena 240 Kč / osobu a noc

Hotel Tourist ** (v hotelu se nachází hrací sál) 
dvou- a třílůžkové pokoje, sprcha a WC společné pro 2 pokoje
cena včetně snídaně 1 100 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 770 Kč / pokoj a noc
Hotel Anděl **** (vzdálenost od hracího sálu 2 km)
luxusní hotel blízko centra města
dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 2 300 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 1 650 Kč / pokoj a noc

22.-30.1. 2005 IV. ročník OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (hotel Evropa)

23.1.	  otevřený turnaj v rapid šachu
22.-29.1. open FIDE (zápočet na FIDE a LOK ČR, hráči bez ohledu na ELO, cenový fond 20 000 Kč)
22.-30.1. uzavřené IM turnaje
26.1. 	  otevřený bleskový turnaj
Ubytování:

Hotel Kossuth */*** (500 m od hracího sálu)
- dvoulůžkové pokoje, sprcha a WC společné pro 1 poschodí
cena 430 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 285 Kč / pokoj a noc
- dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 1 340 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 815 Kč / pokoj a noc
- pro zájemce jsou k dispozici apartmá

Hotel Evropa */*** (v hotelu se nachází hrací sál)
- dvoulůžkové pokoje, sprcha a WC společné pro 1 poschodí
cena včetně snídaně 680 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 455 Kč / pokoj a noc
- dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC
cena včetně snídaně 1 340 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 1 osobou 815 Kč / pokoj a noc

Cenový fond celého seriálu:
- 25 000 Kč (7 000, 5 000, 3 000, 2 000, 1 000, 1 000, 500, 500, nejlepší senioři od 60 let – 2000, 1000, 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 (započítávají se výsledky ze všech turnajů jednotlivců hraných tempem min. 2 x 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 uvedené tabulky:

Turnaj
hráči registrovaní u KŠS v oblasti, kde se turnaj koná a hráči ubytovaní prostřednictvím pořadatele
ostatní hráči

FM, WFM a ELO FIDE >=2300
ostatní hráči s ELO FIDE
hráči bez ELO FIDE
FM, WFM a ELO FIDE >=2300
ostatní hráči s ELO FIDE
hráči bez ELO FIDE
Znojmo
400 
600 
800 
700
900
1 100
Olomouc
500 
700 
900
800
1 000
1 200
H.Brod
400 
600 
800 
700
900
1 100
Liberec
400 
600 
800 
700
900
1 100
Praha - A
500 
700 - 1 200 
1 200
800
1 000 - 1 500
1 500
Praha - B

500
700

800
1 000
M. Lázně
400 
600 
800 
700
900
1 100

Slevy ze startovného: 
- 25 % pro žáky, studenty, důchodce a ženy 
- 20 % při společné přihlášce 10 a více hráčů (netýká se CZECH OPEN)

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, 20 % při 5. startu, 25% při 6. startu a 30% při 7. startu (započítávají se starty na všech turnajích jednotlivců hraných tempem min. 2 x 1,5 h + 30 s /tah)

Podrobné propozice jednotlivých festivalů a další informace získáte na adrese: 
AVE-KONTAKT s.r.o., Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, tel./fax 466 535 200,
e-mail: j.mazuch@avekont.cz , http://www.czechtour.net 

