
KARANTÉNA OPEN 2020 

 

Organizátor: Ema Walterová a Simona Bochničková v spolupráci s Klubom Šachových 

Nádejí 

Termín a čas: Každú sobotu od 23.5. do 13.6. od 15:30 do 18:00. 

1. Turnaj 23.5. - https://lichess.org/tournament/d2pk71h1 

2. Turnaj 30.5. - https://lichess.org/tournament/CBKdE3W5 

3. Turnaj 6.6. - https://lichess.org/tournament/tpURogpx 

4. Turnaj 13.6. - https://lichess.org/tournament/BhkEdL3X 

Systém: Turnaj s voľným losovaním. Hrá sa podľa pravidiel na lichess.org.             

Do turnaja je možné prihlásiť sa kedykoľvek v jeho priebehu, počas turnaja je možné 

dať si pauzu, prípadne z neho predčasne odísť. 

Tempo: 5 minút + prídavok 5 sekúnd za každý vykonaný ťah 

Prihlasovanie do turnaja:  Dôležité je mať konto na lichess.org. Kliknutím na link 

daného turnaja sa môžete prihlásiť zadaním hesla 12345. Ceny budú udelené iba 

hráčom, ktorí vyplnia formulár https://forms.gle/dEuigxMmcHgqyfM28 

Pre koho je turnaj určený? Turnaj je otvorený a zadarmo pre všetkých nadšencov 

šachu. Nie je povinné odohrať všetky turnaje, odohráte toľko koľko môžete, avšak 

odohraním aspoň 3 turnajov sa automaticky zapájate do tomboly. Našim cieľom je 

zapojiť do turnajov čo najviac ľudí rôznych vekových kategórií a rôznej výkonnosti. 

Ide o priateľský turnaj, pri ktorom sa zabavíme a dobre si zahráme šach, preto 

prosíme všetkých účastníkov, aby nevyužívali cudziu pomoc ani žiadne šachové 

programy. Pri porušení pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo cenu 

neodovzdať. 

V prípade akýchkoľvek otázok napíšte na ema.walterova@gmail.com . 
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Ceny: Na cenu budú mať nárok hráči, ktorí do 13.6. vyplnili vyššie uvedený 

formulár. Vyhodnotenie sa uskutoční do 7 dní po odohraní posledného turnaja. 

Do celkového poradia sa bude započítavať súčet bodov hráča zo všetkých 

turnajov. Pri rovnakom počte bodov rozhodne lepší výsledok zo vzájomných partií 

daných hráčov. Ďalším kritériom je najvyšší počet bodov hráča z turnaja, prípadne 

nasledný žreb. Súbeh cien nie je možný. Po vyhodnotení vám budú ceny doručené 

najneskôr do mesiaca. 

1. miesto - darčekový kôš v hodnote 60€ 

2. miesto - darčekový kôš v hodnote 45€ 

3. miesto - darčekový kôš v hodnote 40€ 

4. miesto - darčekový kôš v hodnote 20€ 

5. miesto - darčekový kôš v hodnote 20€ 

 

Najlepšia žena - relaxačný set v hodnote 15€  

Najlepší chlapec / dievča do 18 rokov - sety v hodnote 15€ 

Najlepší chlapec / dievča do 14 rokov - ceny v hodnote 15€ 

Najlepší chlapec / dievča do 10 rokov - ceny v hodnote 15€ 

Najlepší hráč nad 50 rokov - ceny v hodnote 15€ 

Najlepší hráč s ratingom (1401 - 1700) - ceny v hodnote 15€ 

Najlepší hráč s ratingom (1001 - 1400) - ceny v hodnote 15€ 

Najlepší hráč s ratingom 1000 - ceny v hodnote 15€ 

Najmladší účastník / účastníčka - sety v hodnote 15€ 

 

Tombola – minimálne 7 cien - Do žrebovania budú zaradení hráči, ktorí sa 

zúčastnili aspoň 3 turnajov. Z losovania bude vytvorené video, ktoré bude 

neskôr verejne dostupné. 

 

Tešia sa na vás Ema, Gréta, Lucia, Miša, Nina, Simona a Miro. 


