
Vážení šachoví priaznivci, 
 
v tomto nepredpokladanom prerušení šachový súťaží, ktoré organizuje Slovenský šachový          
zväz prichádzame s ponukou zapojiť sa do internetových súťaží s medzinárodnou aj            
národnou účasťou.  
 
Už niekoľko rokov funguje na webovom portáli chess.com skupina Team Slovakia.           
Združujeme viac ako 1100 Slovákov žijúcich na Slovensku aj v zahraničí. Za toto obdobie              
sme sa zapojili do množstva súťaží, v ktorých radi privítame Vašu účasť. V niektorých z               
týchto zápasov nastupujú desiatky až stovky hráčov, často aj GM, FM, NM a IM z celého                
sveta. Je potrebná registrácia na chess.com a následná žiadosť o členstvo v Team Slovakia. 
https://www.chess.com/club/team-slovakia 
Zároveň sa činíme aj ako skupina na facebooku:  
https://www.facebook.com/groups/236917280403911/?ref=bookmarks 
 
World league 2020: 

- postupová medzinárodná súťaž družstiev v klasickom šachu medzi krajinami z 
celého sveta, rozdelená do 6 divízií (A - F), momentálne sme v A-divízii, 

- hrá sa systémom každý s každým, 9 kôl, 
- hrá sa tempom 3 dni na ťah, každý hráč z družstva odohrá 2 partie (jednu bielymi, 

druhú čiernymi). 
https://chessteams.info/?myteam=Team+Slovakia 
 
European league 2020: 

- postupová medzinárodná súťaž družstiev v klasickom šachu medzi európskymi 
krajinami, rozdelená do 5 divízií (A - E), momentálne sme v A-divízii, 

- hrá sa systémom každý s každým, 9 kôl, 
- hrá sa tempom 3 dni na ťah, každý hráč z družstva odohrá 2 partie (jednu bielymi, 

druhú čiernymi). 
https://chessteams.info/?myteam=Team+Slovakia 
 
Chess 960 league 2020: 

- postupová medzinárodná súťaž družstiev vo Fischerovom (960) šachu medzi 
krajinami z celého sveta, rozdelená do 5 divízií (A - E), momentálne sme v A-divízii, 

- hrá sa systémom každý s každým, 9 kôl, 
- hrá sa tempom 3 dni na ťah, každý hráč z družstva odohrá 2 partie (jednu bielymi, 

druhú čiernymi). 
https://chessteams.info/?myteam=Team+Slovakia 
 
Live Chess World League 2020: 

- postupová medzinárodná súťaž družstiev v klasickom šachu medzi krajinami z 
celého sveta, rozdelená do 5 divízií, momentálne sme v druhej, 

- hrá sa v dvoch fázach, 1. fáza je systémom každý s každým, v 2. fáze sú 
vyraďovacie boje, 

- hrá sa online, dva zápasy, jeden tempom 10 min. + 2 s., druhý tempom 5 min. + 2 s. 
- najbližšie nás čaká zápas s Brazíliou. 
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- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VrQTDWkMlRjP_c2teKbFPQfQwUfvZXGP
qQtMfB1GpXM/edit#gid=1150448560 

 
Live Chess European League 2020: 

- postupová medzinárodná súťaž družstiev v klasickom šachu medzi európskymi 
krajinami, rozdelená do dvoch divízií, momentálne sme v druhej, 

- hrá sa systémom každý s každým, 
- hrá sa online, 3 zápasy, jeden tempom 10 min. + 2 s., druhý tempom 5 min. + 2 s., 

tretí tempom 2 min. + 1 s. 
- najbližšie nás čaká zápas s Dánskom. 

http://chess-results.com/tnr507604.aspx?lan=1 
 
Slovenská liga: 
- súťaž družstiev v klasickom šachu medzi ôsmimi krajmi Slovenska, 
- hrá sa systémom každý s každým, čiže 7 kôl, každé kolo začína začiatkom mesiaca od 
januára do júla, 
- hrá sa tempom 3 dni na ťah, každý hráč z družstva odohrá 2 partie (jednu bielymi, druhú 
čiernymi). 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcxnLCtqkK78PbkgXIxmfgCEOQDCXjlx_qiojgOVv
yQ/edit?usp=sharing 
 
Tešíme sa na Vás 
 
administrátori Team Slovakia 
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