CZECH OPEN 2018
VIII. Festival abstraktních her a hlavolamů
součást XXIX. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her

Pardubice 12. – 28. 7. 2018
Organizátor: International Grandmaster David Kotin ve spolupráci AVE-KONTAKT s.r.o.
Pravidla jednotlivých her a další informace: http://www.mankala.cz/, http://www.czechopen.net
Festival se skládá z volného hraní, malých turnajů a dalších aktivit. K dispozici bude několik desítek
abstraktních her, ať už takových, které jsou či byly v prodeji nebo doma vyrobených. V libovolné z nich
rádi uspořádáme pro zájemce malý turnaj.
Tento festival se snaží ukázat různorodost, strategii a taktiku v mnoha různých abstraktních hrách, které
existuje vedle velmi známých her, jako jsou šachy nebo dáma. Snaží se i povzbudit hráče ke hraní více her,
neboť to pomáhá rozvoji mozku. Poznejte to na vlastní kůži, zahrajte si a rozvíjejte tak svoji představivost a
kreativitu.
Program:
A) Volné hraní
Volné hraní, nebo-li hraní jen tak pro zábavu je možné po celou dobu festivalu. V době festivalu
Mankalových her nás najdete u stolů Mankaly. Za účast na volném hraní se neplatí žádné startovné.
B) Turnaje
Budeme rádi, pokud se zúčastníte některého z našich turnajů. V podstatě všechny hry v naší nabídce mají
jednoduchá pravidla, takže se je snadno naučíte, přesto představují výzvu. Příkladem mohou být Octi, Oska,
Teeko, Borderline a další. V turnajích se hraje s časovým limitem, který je však stanoven tak, aby bylo (v
případě zájmu) možno si partii i zapisovat.
Arimaa, Borderline, Octi, Oska, Retsami, Teeko, Poly-Y a další se mohou odehrát ve dnech 21. 7. – 29. 7.
Vždy záleží na zájmu hráčů, turnaj lze hrát téměř kdykoliv, před partií či po partii (dokonce i v průběhu
partie, ale to samozřejmě moc nedoporučujeme). Přijďte k našemu stánku, budete překvapeni množstvím a
kvalitou těchto her.
15. 7. proběhne turnaj ve hře Othello:
- otevřeno pro hráče všeho věku a výkonnosti
- 5 kol švýcarský systém, 2x 20 min
- startovné 100,- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2017 v následující výši:
žáci, studenti a důchodci 50 %
ostatní hráči 25%

- věcné ceny
Časový harmonogram:
Neděle 15. 7.

09.00 – 09.30
09.30 – 13.00
13.00 – 13.30

Registrace
Turnaj
Vyhlášení výsledků

C) Autorská soutěž
Máte nápad na nějakou dosud nevyzkoušenou variantu nějaké hry? Dejte nám vědět. Nebudeme-li takovou
variantu znát, můžete od nás obdržet věcnou cenu. (V ideálním případě přijďte s prototypem a vytištěnými
pravidly s dostatkem digramů pro jednoznačné pochopení pravidel).
D) výběr z her, které se objevují v naší nabídce (včetně jmen autorů, či země původu)
All the King's Men - Perry Grant
Arimaa - Omar Syed (U.S.A.) – vše co ke hře potřebujete, je standardní šachovnice a figury
Boku - Rob Nelson (U.S.A.)
Borderline - R. Haysman (U.K.)
Capt'n Kidd - Gunter Cornett (Germany)
Chinese Chess (Xiangqi)
Dvonn - Kris Burm (Belgium)
Mudcrack Y & Poly Y - Professor Charles Titus & Craige Schensted (U.S.A.)
Několik her Marka Lukaszewicze (Polsko)
Nine Men's Morris - traditional game
Octi - Professor Don Green (U.S.A.)
Order & Chaos - Professor Schnider (U.S.A.)
Oshi - Tyler Bielman (Canada)
Oska - Bryn Jones & Michael Woodward Creations (U.K.)
Othello Goro Hasegawa - (Japan)
Oware & variants - Africa etc
Retsami - John Wildsmith (U.K.)
Shogi - Japanese Chess
Siam - Didier Dhorbait (France)
Star Chess - Laszlo Polgar (Hungary)
Teeko - John Scarne (U.S.A.)
Toguzkumalak/Toguz Korgool - Kazakhstan/Kyrgyzstan národní mankalová hra
Zertz - Kris Burm (Belgium)
V průběhu festivalu se objeví několik autorů nových her, budete tedy mít i příležitost otestovat dosud
nevydané hry, nebo hry, které nejsou u nás k dispozici. I v těchto hrách bude možnost si zahrát turnaj.
Nebojte se tedy přijít.
Místo prezence, zajištění ubytování, sekretariát a hrací sál:
Tipsport arena, Sukova třída 1735, Pardubice, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 3 nebo autobusy č. 10,
16 a 17 (4. zastávka)

