
BRATISLAVA CHESS 
ONLINE OPEN 2020 

     
 
Organizátor: Bratislavská šachová akadémia s podporou mesta Bratislava 
Portál:   Lichess.org 
 
Hrací systém: Otvorený turnaj pre hráčov s maximálnym ELOm 1899 na portáli lichess.org. Turnaj je 

určený pre začínajúcich ako aj mierne pokročilých hráčov. Nie je povinné odohrať všetky 
tri turnaje. Samozrejme, hráči s najviac získanými bodmi majú väčšiu šancu na záskanie 
niektorej z cien.  

 Cieľom série online turnajov je zapojiť čo najviac nadšencov šachovj hry, ktorí sa s ňou 
zoznamujú, bavia sa ňou ale aj pre hráčov, ktorí už pôsobia v šachových kluboch. 

Tempo hry: 2 x 7 min. na partiu, turnaj s voľným losovaním. Hrá sa podľa pravidiel Lichess.org. Do 
turnaja je možné sa prihlásiť počas jeho priebehu. Turnaj trvá 90 minút. 

Štartovné: Zadarmo 
Iné:  V prípade porušenia pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo neodovzdať cenu. 
 
Termín a čas:     Sobota 26.9.2020 o 18:00, Turnaj - Gashimov Arena; Sleduj Livestream 
  Sobota 17.10.2020 o 18:00,Turnaj - Alechin Arena; Sleduj Livestream 
  Sobota 28.11.2020 o 18:00, Turnaj - Fischer Arena; Sleduj Livestream 
  Heslo: dnesvyhram 
 
Ceny:                   Ceny môžu získať iba hráči, ktorí sa registrujú najneskôr do 27.11.2020 prostredníctvom  

registračného formulára. Výsledky z turnajov sa spätne nezapočítavajú. Do celkového 
poradia sa započítava súčet bodov získaných v turnajoch. V prípade rovnosti bodov 
rozhodne najvyšší počet bodov hráča z turnaja prípadne žreb. Súbeh cien nie je možný. 
Po vyhodnotení budú ceny rozposlané do 30 dní.   
 
Registrácia: https://forms.gle/h2VH5ADCmTcrNcXg6 
Knižné ceny pre víťazov 
1. miesto, Bird – Mistrovské perly Najlepší hráč do 8r. – Tri časti šachovej partie 
2. miesto, Jak poráželi Capablancu Najlepší hráč do 10r. – Wilhelm Steinitz 
3. miesto, Aljechin, 1924 - 1933 Najlepší hráč do 12r. – Emanuel Lasker 
4. miesto, Aljechin, 1934 - 1937 Najlepší hráč do 14r. – J.R. Capablanca 
5. miesto, Paul Morphy I.  Najlepší hráč do 16r. – Aljechin Autoportrét 
6. miesto, Paul Morphy II.  Najlepší hráč do 18r. – Aljechin Autoportrét 
Extra cena: Najlepší hráč mesta Bratislavy (súbeh ceny povolený) – Lasker – Múj zápas 
s Capablancou, Lasker - Schlechter 
 

Kontakt:      Michal Vrba, sachovaakademia@gmail.com 
 
Partneri podujatia     
www.sachovaakademia.sk 
www.bratislava.sk 
www.sachy-dolmen.cz 
www.sachovyobchod.sk 
www.esachovyobchod.cz 
www.nss.cz   
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