
Majstrovstvá okresu Žilina   

študentov a študentiek v ONLINE šachu 2020 

 

Cieľ:      Podpora a rozvoj šachových zručností a počítačovej gramotnosti mládeže 

Vyhlasovateľ:      Slovenský šachový zväz / Žilinský krajský šachový zväz 

Organizátor:     CVČ Žilina, TJ Mladosť Žilina 

 

Právo účasti:     žiaci a žiačky narodení 1.1.2001 ÷ 31.12.2006. Študenti a študentky hrajú spoločný 

                             turnaj, vyhodnotení budú samostatne podľa kategórie                   

 

Termín a čas:      22.11.2020 (nedeľa), 16:00 – 19:00 

Miesto:     ONLINE herná platforma Lichess.org 

Hrací systém:      švajčiarsky systém na 7 kôl. Tempo 7min+3sek. Po skončení poslednej  

      partie je prestávka 1 minúta do začiatku nasledujúceho kola. Jednotlivých                

      súperov žrebuje hrací server. Hrá sa podľa pravidiel serveru lechess.org 

 

Hodnotenie:     O poradí rozhoduje počet bodov. Bodovanie je štandardné 1 bod výhra 

                             ½ bodu za remízu, 0 bodov prehra. Pri rovnosti rozhoduje o poradí server lichess. 

                             org podľa pomocného hodnotenia 

Výsledky:            Oficiálne výsledky turnaja budú vyhlásené do 3 dní od skončenia turnaja 

                             po vykonaní kontroly partií. Pri porušení pravidiel fair-play si organizátor   

                             vyhradzuje právo neodovzdať cenu. Hráč porušujúci pravidlá bude  

                             vyčiarknutý z finálovej listiny 

 

Štartovné:           0 € 

Ceny:                   Diplom pre prvé tri školy (súčet bodov študenta a študentky s najvyšším  

                             umiestnením) + ceny pre najlepších jednotlivcov 

 

Prihlásenie:        1.krok: Založenie si konta na portáli Lichess.org (bezplatné a bez reklám) 

                             2.krok: Vyplnenie priloženého registračného formulára 

                             3.krok: Požiadať o prijatie do Majstrovskej skupiny na portáli Lichess.org 

 

                             4.krok: pripojenie sa k turnaju v skupine (už musí byť potvrdený člen skupiny 

                                         - krok 3) 

                              * videonávod na registráciu nájdete aj na YT Bratislavskej šachovej akadémie 

 

Fair-play:             Každý hráč zaslaním prihlášky vyhlasuje, že bude hrať v zmysle fair play 

                             a nebude pri hre využívať akýkoľvek spôsob nápovedy a prijíma podmienky  

                             Servera lichess.org. Prvotnú kontrolu partií vykonajú rozhodcovia za pomoci   

                             vyhodnotenia zhody ťahov s počítačovým programom   

 

Iné:                       Z podujatia bude zverejnená výsledková listina na www.cvczilina.sk,   

                             www.mladost.sk, www.skolskysport.sk  

Technické ustanovenia: Organizátor turnaja nezodpovedá za výpadok internetu a iné technické problémy 

                                         na strane hráčov ani  na strane servera.  

 

Organizátori:                    Riaditeľ podujatia: Vaneková Dana    mail: danav@centrum.sk 

                                          Registrácia na portáli: Ing. Kopera Michal    mail: kopera@sepia.sk 

                  

https://lichess.org/team/majstrovstva-za-okresu-2020
https://www.youtube.com/watch?v=DJSKHLQJYdk&list=PLi6UHcjvrHYL_osDZELkqdos5DjvcbAyV
http://www.cvczilina.sk/
http://www.mladost.sk/
http://www.skolskysport.sk/

