
MOYO OPEN 2021 

 

XX. ročník mezinárodního turnaje v go 

 

součást XXXII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 

 

turnaj je kvalifikačním turnajem na MČR 2022 

a zároveň Bonus Point EGF kategorie C 

 

Pardubice 17. - 18. 7. 2021 

 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. ve spolupráci s klubem PromoGo a Českou asociací go 

Ředitel turnaje: Jana Hricová  

Turnajový systém: McMahon, rovné partie, 5 kol, 75 min základní čas a byoyomi 15 tahů na 5 min, případně 30 

sec. na 1 tah, podle typu hodin. Účast možná bez omezení věku a výkonnosti. Neklasifikovaným hráčům bude 

propůjčena třída 20 kyu. Pořadatel má právo upravit systém dle okolností.  

Kritéria pro pořadí: MM – koeficient, SOS, SOSOS, vzájemná partie 

Finanční ceny:  

1. Pro prvních 5 hráčů v celkovém pořadí: 8 000, 5 500, 4 000, 2 500 a 1 500 Kč 

2.  Pro prvních 5 hráčů – občanů členských zemí EGF: 4 000, 2 500, 2 000, 1 500, 1 000, Kč 

3. Ceny za pět bodů (mimo hráčů oceněných dle 1. a 2.) –  600 Kč. 

4. Ceny za čtyři body (mimo hráčů oceněných dle 1. a 2.) – 400 Kč 

Věcné ceny pro nejlepší ženu, nejlepšího hráče do 15 let, do 12 let a do 10 let při uhrání alespoň tří bodů.  

Startovné pro členy ČAGo a hráče asociací členských zemí EGF (v Kč):  

rating >= 2550 ……….…………………….… 0,- + ubytování zdarma (koleje, hotel Labe pouze 2L/3L) 

rating 2250 - 2549 ...……………………….… 0,-  

ostatní – děti do 15 let včetně ……………….  100,- 

ostatní – studenti …………………………….  200,- 

ostatní ………………...……………………… 400,- 

Hráči, kteří nejsou členy ČAGo nebo členských asociací EGF mají 50% přirážku 

Hráči přihlášení po 28. 6. 2021 mají přirážku 50% 

Hráči vstupem do turnaje berou na vědomí, že jejich výsledky budou zaslané do EGD! 

Časový harmonogram: 

16. 7. 2021 17.00 – 20.00 
prezentace Moyo Open turnaje 

17. 7. 2021 08:30 – 09:00  
Dokončení prezentace Moyo Open   

 09.30 
1. kolo Moyo Open 

 13.30  
2. kolo Moyo Open 

 17.00                  
3. kolo Moyo Open 

18. 7. 2021 09.00 
4. kolo Moyo Open 

 13.00 
5. kolo Moyo Open 

 16.30 
vyhlášení výsledků 

  
 



Hrací sály, místo prezence, zajištění ubytování a sekretariát:  

Stejné jako loni! Kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 02, Pardubice. 

Doprava: autobusová zastávka Karla IV. – spojení od nádraží 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 17.8. 

 

Ubytování, které lze objednat přes registraci na goweb.cz (pro jiné možnosti ubytování kontaktujte přímo 

organizátora Czech Open – viz czechopen.net): 

 

Ubytovací zařízení (ve všech Wi-Fi 

zdarma) 

Vzdálenost 

od hracího 

sálu 

sprcha + 

WC 

recepce cena za 1 noc 

snídaně 

Koleje Univerzity Pardubice ** garni 2 km  do 22.00   

1lůžkové klasik * - blok B  na patře ne 390 Kč / pokoj 

2lůžkové klasik * - blok B  na patře ne 290 Kč / lůžko 

Hotel Labe ***  
Zvýhodněna cena při příležitosti XX. ročníku 

Moyo Open platná pro registraci přes 

goweb.cz 

1,5 km  nonstop   

1lůžkové  ano ano 1 000 Kč /pokoj 

2lůžkové  ano ano 1 200 Kč /pokoj 

3ůžkové  ano ano 1 400 Kč /pokoj 

 

 

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. 

On-line přenosy: budou zajištěny na serveru KGS 

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

Kontakt na pořadatele: AVE-KONTAKT s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, tel. 466 535 200, mobil 

608 203 007, e-mail: j.mazuch@avekont.cz 

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů vyplňte do 28. 6. 2021 on-line na  

https://goweb.cz/kalendar-akci/ ,  

v případě zvláštních požadavků na organizátory Czech Open pak přímo 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. 

Podrobnější informace: na internetových stránkách festivalu http://czechtour.net/cz/czech-open-pardubice/  . 
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