
   

Majstrovstvá Slovenskej republiky 

študentov a študentiek SŠ v ONLINE šachu 2020 
 

Cieľ:  Podpora a rozvoj šachových zručností a počítačovej gramotnosti mládeže prostredníctvom šachu 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz 

Organizátor: Šachy Reinter n. o. 

Právo účasti:  Prví desiati hráči a hráčky v celkovom poradí postupujúci z jednotlivých krajských majstrovstiev. 

Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OGY (kvinta-oktáva) narodení v roku 2001 a mladší. Max. počet 

100 účastníkov. Študenti a študentky SŠ hrajú samostatné turnaje. 

   

Termín a čas: 13. december 2020 (nedeľa), 16:45 – 18:45 Študenti  

13. december 2020 (nedeľa), 17:00 – 19:00 Študentky  

 

Miesto:  ONLINE herná platforma: server https://www.lichess.org/  

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

Po skončení poslednej partie kola je prestávka 1 minúta do začiatku nasledujúceho kola. Jednotlivých 

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

Hodnotenie: O poradí rozhoduje počet bodov. Bodovanie je 1 bod výhru, ½ bodu za remízu, 0 bodov za prehru. 

Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí server lichess.org podľa pomocného hodnotenia SB. 

Výsledky:  Oficiálne výsledky turnaja budú vyhlásené do 2 dní od skončenia turnaja po vykonaní kontroly partií. 

V prípade porušenia pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo neodovzdať cenu. Hráč 

porušujúci pravidlá bude vyčiarknutý z finálnej výsledkovej listiny.  

Partie budú kontrolované Anticheatingovým programom.   

 

Štartovné: 3 €, platbu poslať na účet: IBAN  SK7009000000005173558830 do 12.12.2020  

Pri platbe do poznámky uviesť celé meno+dátum narodenia 

 

Ceny: Diplomy a peňažné poukážky v hodnote 1. cena 35 Eur, 2. cena 20 Eur, 3. cena 15 Eur v šachovom 

obchode pre troch najlepších hráčov a hráčky v individuálnom hodnotení.  

 Prví desiati hráči a hráčky v celkovom poradí postupujúci z jednotlivých krajských majstrovstiev. 

 

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

2. krok: Vyplnenie registračného formulára 

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

Študenti: https://lichess.org/team/ 

   Študentky: https://lichess.org/team/ 

4.krok: Vstúpiť do samotného turnaja- po potvrdení prijatia do skupiny - krok 3 

Študenti:https://lichess.org/swiss/jvvgvy81 

Študentky:https://lichess.org/swiss/gW0O9hK9 

 

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. V prípade vážneho 
podozrenia je možné podať protest na adresu organizátora do 24 hodín od skončenia turnaja s úhradou 
protestného vkladu 20 eur. V prípade uznania protestu bude protestný vklad vrátený v plnej výške. 
V prípade, že hráč nechce v turnaji ďalej pokračovať, môže sa kedykoľvek odhlásiť.  

 

Iné:   Z podujatia bude zverejnená výsledková listina na http://www.skolskysport.sk. 

  Študenti: Priebežná štartová listina   Študentky: Priebežná štartová listina  
Online prenos:Organizátor zabezpečí na online komentovanie partií. 
 
Technické ustanovenie: Organizátor turnaja nezodpovedá za výpadok internetu a iné technické problémy na strane 

hráčov ani na strane servera.  
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Organizátori:  Riaditeľ podujatia: Ing. Jaroslav Pčola 

  Prihlášky: Radoslav Ondo, ondo@reinter.sk, 0903 417 265, lichess kontakt: @/TOMADO1 
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