
 

 

 
Bratislava, 10. septembra 2012 
 
Majstrovský prebor Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR 2012 
 

Turnaj organizuje naše občianske združenie prostredníctvom šachového klubu 
Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR v dňoch 13. – 16. septembra 2012, 
v bezbariérovom zariadení Sanatórium Tatranská Kotlina. 

Zúčastnia sa ho deviati hráči, členovia OMD v SR, František Fábry, Matúš Hricovíny, 
Viliam Krajč, Jozef Blažek, Marian Klimčo, Erika Kostová, Monika Fridrichová, Ján Bodžár a 
Marcel Dirnbach, ktorý obhajuje aj prvenstvá z predchádzajúcich dvoch ročníkov.  

Hrá sa systémom každý s každým, biele alebo čierne. O konečnom poradí bude 
rozhodovať po poradí: počet výher, rating, Buchholz, Sonneborn Berger a napokon lós. 

V rámci preboru sa 16. 9. uskutoční turnaj v bleskovom šachu Rapid prebor OMD 
v SR, ktorého sa zúčastnia ďalší hráči so svalovou dystrofiou a iným telesným postihnutím. 

Tohtoročný turnaj bude zároveň zahájením tradície Putovného pohára Karola Trníka, 
už zosnulého spoluzakladateľa a prvého predsedu Organizácie muskulárnych dystrofikov 
v SR, vtedy ešte v roku 1968 pod hlavičkou Československého zväzu invalidov ako Zväz 
myopatov. Putovný pohár príde odovzdať brat Karola Trníka. 

Všetky podstatné informácie (program turnaja, zoznam prihlásených hráčov atď) o 
turnaji si prosím pozrite na našom šachovom webe: www.sachomd.estranky.sk.  

 
História Majstrovského preboru: 
2009 – 1. Marcel Dirnbach, 2. František Fábry, 3. Marián Klimčo.  
2011 – 1. Marcel Dirnbach, 2. František Fábry, 3. Marián Klimčo.  
 
História Rapid preboru: 
2011 – 1. Marcel Dirnbach, 2. Viliam Perniš, 3. Marián Klimčo.  
 

 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD V SR) je občianske združenie s 

celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého členmi sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
hlavne osoby so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami. Združenie sa 
svojou aktivitou a činnosťou snaží poskytovať nielen svojim členom odborné a aj ľudské 
zázemie. 
 
Organizátor:  
Šachový klub Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR  
 
Turnaj finančne podporili:  
OMD v SR, Copy Office, s. r. o.,  Timed, s. r. o.,  

http://www.sachomd.estranky.sk/


 

 

Ďalšími partnermi sú:  
Sanatórium Tatranská Kotlina, Double P. s.r.o.,  
Vínne pivnice Svätý Jur Chowaniec & Krajčírovič. 
 
 
Kontakt: 
Jozef Blažek, blazek@omdvsr.sk, 0911 268 688 
 
www.sachomd.estranky.sk 
www.omdvsr.sk, www.belasymotyl.sk 
 
Stále môžete prispieť na konto Dňa belasého motýľa zaslaním sms v tvare DMS MOTYL na 
číslo 877. Prispejete tým na konto Dňa belasého motýľa 1 €. Ďakujeme.  
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