
ZIMNÁ GRAND TOUR 2022
14. 1. – 25. 2. 2022

lichess.org
Internetová šachová on-line séria

Organizátor: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Záštita: Mgr. Michal Vrba, Bratislavská šachová akadémia

Hrací systém: Otvorený turnaj na portáli lichess.org. Účasť v turnaji je otvorená pre všetkých
hráčov (registrovaných aj neregistrovaných vo FIDE) s chuťou zahrať si šachy.

Tempo hry: 5  kôl,  2  x  10  min.  Losovanie  švajčiarskym  systémom.  Hrá  sa  podľa  pravidiel
Lichess.org. Do turnaja je možné vstúpiť aj počas jeho priebehu. 
Turnaj trvá 100 minút.
Finálové turnaje sa hrajú na 7 kôl.

Štartovné: Zdarma, alebo potešíme sa aj za akýkoľvek Dobrovoľný príspevok na podporu 
aktivít, ktoré každoročne organizujeme: https://omdvsr.darujme.sk/omdvsr-
podpora/ poznámku dajte: šach. 

Termín a čas:  1. Turnaj - piatok 14.1.2022, 19:00 (https:/lichess.org/swiss/xwkwvkMw)
2. Turnaj - piatok 21.1.2022, 19:00 (https://lichess.org/swiss/TWv031A2)
3. Turnaj - piatok 28.1.2022, 19:00 (https://lichess.org/swiss/IigkVSwR)
4. Turnaj - piatok 4.2.2022, 19:00 (https://lichess.org/swiss/6Emj63gi)
5. Turnaj - piatok 11.2.2022, 19:00 (https://lichess.org/swiss/ae1YQhwX)
6. Finále - piatok 25.2.2022, 19:00 (heslo na link na turnaj dostanú len pozvaní
finalisti, budú hrať zvlášť kategórie A a B+C)
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Registrácia:     Je potrebné byť zaregistrovaný v skupine Belasý motýľ a následne kliknúť na link
k     turnaju  , ktorý bude ku každému kolu iný. 
Budeme uverejňovať meno a priezvisko, je prezývku. Radi by sme uverejňovali aj
mesto odkiaľ pochádzete, prípadne odkiaľ sa pripájate. Nahlásiť nám to môžete
na náš sach@omdvsr.sk, alebo do správy skupiny Belasý motýľ.
O kom to vieme, ten nám to už hlásiť nemusí. Mestá  budeme zverejňovať od 3.
kola. Ďakujeme.

Bodovanie: Udeľovanie cien bude po každom odohranom turnaji, kde poradie určí systém
Lichess.org. Bude ocenený celkový víťaz každého kola plus jeden vyžrebovaný. Po
každom kole sa zverejní tabuľka s priebežným poradím vo všetkých kategóriách. 
Do finálových turnajov (25. 2.) postúpi 20 hráčov z kategórií, 20 hráčov zvlášť „A“
a 20 hráčov zvlášť „B – C“. 
Plus po 5 hráči dostanú divokú kartu od organizátorov.
Po záverečnom vyhodnotení (25.2.2022) budú ceny pre víťazov každej zo štyroch
kategórií rozposlané do 30 dní. 
Na závej  celej  série prebehne vylosovanie piatich cien zo všetkých účastníkov
série.

Kategórie: A – OPEN /všetci „bez“ alebo „s“ zdravotným postihnutím
B – NON DYSTRO /hráči so zdravotným postihnutím 
C – DYSTRO /hráči s nervosvalovým ochorením 
(pri B a C je potrebné, ak ju ešte nemáme, nahlásiť mailom svoju diagnózu) 
W - ženy /OPEN/ 

Iné: V prípade  porušenia  pravidiel  fair-play  si  organizátor  vyhradzuje  právo
neodovzdať cenu

Kontakt:     Riaditeľ turnaja: Jozef Blažek, sach@omdvsr.sk, 0948 529 976 
Technická podpora: Michal Vrba, sachovaakademia@gmail.com , 0903 793 013

Erika Kostová, sach@omdvsr.sk

Grafická úprava: Barbora Milošovičová / Kníhtlač Gerthofer
Kresba: Jozef Blažek

Partneri podujatia    
www.omdvsr.sk
www.osobnaasistencia.sk
www.belasymotyl.sk
www.sachovaakademia.sk 
www.sachovyobchod.sk 
www.martinus.sk
www.timed.sk
www.nikafit.sk
www.gerthofer.sk
www.miroko.sk

Tento turnaj môžeme organizovať aj vďaka Vašim 2%. Ďakujeme!
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