pořádá

Přebor Zlínského kraje v online bleskovém šachu 2021
Termín: 9. 4. 2021 od 18:00
Místo: Internetová herna www.chess.com
Pořadatel turnaje: Šachový svaz Zlínského kraje
Ředitel turnaje: Josef Bednařík
Organizační pracovníci a rozhodčí: David Trčálek, Tomáš Galda
Právo účasti:
Turnaj je uzavřen pro hráče všech výkonností bez omezení věku registrovaných v oddílech ve
Zlínském kraji. Pořadatelé mohou udělit výjimku pro hráče neregistrované, avšak dokazatelně
například navštěvující šachový kroužek pod oddílem ve Zlínském kraji.
Přihlášky:
Na email kpsszkonline@seznam.cz, případně na telefonní číslo: +420773211196 nejpozději do 9. 4.
2021 12:00. Do přihlášky prosím uveďte jméno a příjmení, Vaši přezdívku na serveru chess.com,
datum narození, mateřský oddíl a FIDE rating pro bleskový šach.
Další informace k přihlášení do turnaje:
• je nutné, aby každý z účastníků měl založen účet na serveru www.chess.com
• není povinnost mít přezdívku přímo se svým jménem, nicméně v informacích o hráči musí být
uvedeno jméno a příjmení hráče
• dále je potřeba, abyste byli na serveru chess.com členem skupiny/týmu Šachový svaz Zlínského
kraje v online bleskovém šachu ( https://www.chess.com/club/sachovy-svaz-zlinskeho-kraje ). Do
skupiny budou přijati hráči po úspěšné registraci (viz Přihlášky).
Vklad: zdarma
Časový plán turnaje:
• přihlášení do turnaje: na serveru chess.com dne 9.4. od 17:00 do 17:59 (nejlépe dříve); přímý
odkaz na turnaj bude upřesněn ve skupině na chess.com
• start turnaje v 18:00
Tempo hry: 3 minuty + 2 sekundy za každý provedený tah

Hrací systém:
Hraje se švýcarským systémem na 13 kol.
O konečném pořadí rozhoduje:
1. počet získaných bodů,
2. Sonneborn-Berger,
3. vyšší rating na serveru chess.com.
Zápočet:
Partie budou započítány na rating serveru chess.com, nebudou započítány na rating FIDE či LOK.
Výsledky:
Budou oznámeny do 2 dní po ukončení turnaje, až po anti-cheatingové kontrole. Nezávislou anticheatingovou kontrolu provádí provozovatel serveru chess.com. Následkem kontroly může dojít k
vyloučení hráče z výsledného pořadí (jeho soupeřům se ovšem nekompenzují body). Proti rozhodnutí
provozovatele serveru chess.com se není možné odvolat.
Cenový fond:
1. místo
2. místo
3. místo

500 Kč
300 Kč
200 Kč

Nejlepší žena

200 Kč

Nejlepší junior

kniha

Nejlepší hráč do 16 let

kniha

Nejlepší hráč do 12 let

kniha

Nejlépe umístěný hráče bez titulu získává start na 2. Online MČR v bleskovém šachu ZDARMA.
Finanční ceny budou odeslány na bankovní účet oceněných.

Upozornění:
Účastníci turnaje prohlašují, že budou hrát podle zásad fair-play a nepoužijí během turnaje pomoci
šachových programů či jiné osoby. Účastí v turnaji hráč souhlasí s propozicemi.

