
MESAČNÁ GRAND PRIX 2021 
       Internetová šachová on-line séria 

 
Organizátor: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 
Záštita:  Mgr. Michal Vrba, predseda Bratislavskej šachovej akadémie 
 
Hrací systém: Otvorený seriál turnajov na portáli lichess.org. Účasť v turnaji je otvorená pre všetkých 

hráčov (registrovaných aj neregistrovaných vo FIDE) s chuťou zahrať si šachy. 
Tempo hry: 5kôl, 2 x 10 min. na partiu + 3s prídavok za každý ťah. Losovanie švajčiarskym systémom. 

Hrá sa podľa pravidiel Lichess.org. Trvanie turnaja je približne 2 hodiny. 
 Ako si založiť hrací účet na Lichess.org? 
 
Štartovné: Zdarma, potešíme sa Vášmu daru, ktorý nám pomôže s presťahovním OMDvSR 

Vaša pomoc: Dobrovoľný príspevok na podporu aktivít, ktoré každoročne organizuje OMDvSR, 
môžete poslať bankovým prevodom na účet číslo: SK1011000000002624340950  

 
Termín a čas:    1. Turnaj - štvrtok 28.1.2021 o 18:00 pripojiť  
  2. Turnaj - štvrtok 4.2.2021 o 18:00 pripojiť 
  3. Turnaj - štvrtok 11.2.2021 o 18:00 pripojiť 
  4. Turnaj - štvrtok 18.2.2021 o 18:00 pripojiť 
  5. Turnaj - štvrtok 25.2.2021 o 18:00 pripojiť 
  Turnajová skupina; staň sa členom tímu 
 
Registrácia:      Formulár pre registráciu,  neregistrovaní hráči bez možnosti výhry cien a určenia poradia 
 
Ceny: Spočítané budú výsledky všetkých piatich turnajov. V prípade rovnosti bodov, aj 

pomocných, rozhodne žreb. Súbeh cien nie je možný. Po vyhodnotení (28.2.2021) budú 
ceny rozposlané do 30 dní. 
 
Po každom turnaji budú vyžrebovaní dvaja z registrovaných účastníkov v tombole, 
ktorí získajú Šachový a OMD diár 2021. 
 
Konečné poradie série Mesačná Grand Prix 2021 
1. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 30€    
2. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 20€ 
3. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 10€   
   
Umiestnenie hráčov so zdravotným postihnutím (ZŤP) / (NSO) 
1. miesto, Šachová knižka Tajná prísada / Knižná cena    
2. miesto, Šachová knižka Alexander Alechin, Autoportrét / Knižná cena  
3. miesto, Šachová knižka Tri části šachové partie / Knižná cena    
  

Iné:  V prípade porušenia pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo neodovzdať cenu 
 
Kontakt:      Riaditeľ turnaja:  Jozef Blažek omd@omdvsr.sk 

Technický riaditeľ:  Michal Vrba, sachovaakademia@gmail.com , 0903 793 013 
 
Partneri podujatia     

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobných asistencie 
www.omdvsr.sk www.osobnaasistencia.sk www.belasymotyl.sk 
www.sachovaakademia.sk www.sachovyobchod.sk www.martinus.sk 

https://www.youtube.com/watch?v=j6dt-6gswys&list=PLi6UHcjvrHYL_osDZELkqdos5DjvcbAyV&index=2
https://omdvsr.darujme.sk/mesacna/
https://lichess.org/swiss/dGz71zog
https://lichess.org/swiss/0EUFIc22
https://lichess.org/swiss/ZlMBt9IW
https://lichess.org/swiss/8rFcOQPR
https://lichess.org/swiss/tTBAgdgf
https://lichess.org/team/mesacna-grand-prix-2021
https://forms.gle/QdR1V5KK6PeuxBqo6
https://www.sachovyobchod.sk/sachove-knihy-pre-sachistu/tajna-prisada/
https://www.sachovyobchod.sk/sachove-knihy-pre-sachistu
https://www.sachovyobchod.sk/sachove-knihy-pre-deti-v-kruzkoch/tri-casti-sachove-partie/
mailto:omd@omdvsr.sk
mailto:sachovaakademia@gmail.com
http://www.omdvsr.sk/
http://www.osobnaasistencia.sk/
http://www.belasymotyl.sk/
http://www.sachovaakademia.sk/
http://www.sachovyobchod.sk/
http://www.martinus.sk/

