CZECH OPEN 2020
XIX. ročník mezinárodního bridžového festivalu
součást XXXI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her

Pardubice 26.9.2020
Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. ve spolupráci s Klubem bridže Pardubice
Ředitel festivalu: Ing. Milan Franz
V turnaji je možná účast hráčů bez omezení věku a výkonnosti):
A – hlavní turnaj dvojic (součást seriálu Velké ceny ČR)
Pořadatelé garantují celkový cenový fond 10 000 Kč, z toho 6 000 Kč finanční ceny, dále věcné
ceny a poháry.
26.9.2020. Hlavní turnaj dvojic – součást seriálu Velké ceny ČR
- startovné 280 Kč / hráč
- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 13. 9. 2020 v následující výši:
žáci, studenti a důchodci 50 %
ostatní hráči 25%
- časový harmonogram:
sobota 26.9.

08.30 – 09.30
10.00 – 14.00
15.30 – 19.15
19.45

prezence
1. kolo
2. kolo
vyhlášení výsledků

UBYTOVÁNÍ
Ubytovací zařízení (ve všech Wi-Fi zdarma)

Hotel Hůrka ** garni

Vzdálenost
od hracího
sálu

sprcha +
WC

recepce

cena za 1 noc

snídaně

3 km

nonstop

1lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje

pro 2 pokoje

ne

450 Kč / pokoj

2-,3lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje

pro 2 pokoje

ne

350 Kč / lůžko

Hotel Kristl ** garni

500 m

do 20.00

1lůžkové

pro 2 pokoje

ne

550 Kč / pokoj

2-,3lůžkové

pro 2 pokoje

ne

400 Kč / lůžko

Hotel Mrázek *** garni

750 m

do 22.00

2lůžkové

ano

ne

1 100 Kč / pokoj

3lůžkové

ano

ne

1 400 Kč / pokoj

4lůžkové rodinné pokoje

ano

ne

1 700 Kč /pokoj

5lůžkové rodinné pokoje
Hotel Arnošt *** garni

ano
600 m

1lůžkové s kuchyňkou

ne

2 000 Kč /pokoj

nonstop
ano

ne

900 Kč / pokoj

pro 2 pokoje

ne

1 050 Kč / pokoj

2lůžkové s kuchyňkou nebo balkónem

ano

ne

1 200 Kč / pokoj

3lůžkové s kuchyňkou

ano

ne

1 700 Kč / pokoj

2lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje

Penzion Šenk ***

2,5 km

do 21.00

1lůžkové

ano

ano

900 Kč / pokoj

2lůžkové

ano

ano

1 100 Kč / pokoj

3lůžkové

ano

ano

1 400 Kč / pokoj

Hotel Zlatá štika ***

700 m

nonstop

1lůžkové

ano

ano

1 250 Kč /pokoj

2lůžkové

ano

ano

1 500 Kč /pokoj

3lůžkové

ano

ano

1 750 Kč /pokoj

Hotel Labe ***

1,5 km

nonstop

1lůžkové

ano

ano

1 100 Kč /pokoj

2lůžkové

ano

ano

1 300 Kč /pokoj

Hotel Staré časy ***+

1200 m

do 22.00

1lůžkové

ano

ano

1 250 Kč /pokoj

2lůžkové

ano

ano

1 450 Kč /pokoj

Penzion Austria ***+, Penzion Birdie ***+

700 m

do 22.00

1lůžkové s klimatizací

ano

ano

1 300 Kč /pokoj

2lůžkové s klimatizací

ano

ano

1 500 Kč /pokoj

Hotel Euro ****

300 m

nonstop

1lůžkové s klimatizací

ano

ano

1 650 Kč /pokoj

2lůžkové s klimatizací

ano

ano

1 800 Kč /pokoj

OSTATNÍ INFORMACE
Hrací sály, místo prezence, zajištění ubytování a sekretariát: kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963,
530 02, Pardubice
Hrací podmínky: Budou respektovat okamžitou reálnou epidemiologickou situaci a nařízení vlády resp.
ministerstva zdravotnictví. Za stávajících podmínek by nebylo nutné používání roušek u hráčů a
rozhodčích. Přítomní diváci budou povinni roušky používat.
Doprava: autobusová zastávka Karla IV. - spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 6 nebo 8 (5. zastávka)
Občerstvení: kongresové centrum IDEON – bar a restaurace u hracích sálů, Záložna Restaurant na
Pernštýnském nám. - speciální festivalové menu
Internet: po celou dobu festivalu bude v kongresovém centru IDEON k dispozici zdarma bezdrátové připojení
Doprovodný program: společenský večer na koupališti Cihelna 19. 9.
V rámci festivalu se uskuteční turnaje v bridži, scrabblu, go, dámě, backgammonu, piškvorkách, hospodském
kvízu atd.
Platby startovného a ubytování budou vybírány v průběhu prezence v hotovosti nebo prostřednictvím
platebních karet Eurocard/Master Card, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB nebo Diners Club. Pořadatel si
vyhrazuje právo u některých typů ubytování požadovat platbu předem.
Prodej šachového materiálu v prostorách festivalu je možný pouze po předchozí písemné dohodě.
Podrobnější informace na internetových stránkách festivalu http://czechtour.net/cz/czech-open-pardubice/.
On-line přenosy: http://czechtour.net/cz/czech-open-pardubice/online/

Zajímavosti: http://www.facebook.com/czechopencz
Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 13. 9. 2020 on-line na
http://www.czechopen.net/cz/kontakt-a-prihlasky/ nebo zašlete na adresu pořadatele: AVE-KONTAKT s.r.o.,
Štrossova 239, 530 03 Pardubice, tel. 466 535 200, mobil 608 203 007, e-mail: ave-kontakt@outlook.cz nebo
j.mazuch@avekont.cz.

