1. Online ligový pohár SŠZ
Platforma:

Tornelo, https://tornelo.com/chess/orgs/slovak-chess-federation

Organizátor:

Slovenský šachový zväz

Riaditeľ turnaja: Ing. Milan Roman, prezident SŠZ
Hlavný rozhodca: IA Rastislav Diviak
Tempo hry:

45 minút na partiu + 15 sekúnd na každý ťah

Hrací systém:

Turnaj pozostáva zo základnej časti a vyraďovacej časti (play-off). Turnaj
sa nezapočítava na rating. Hrá sa podľa aktuálnych Pravidiel FIDE pre
online súťaže a podľa ustanovený týchto propozícií.

Základná časť sa hrá švajčiarskym systémom pre jednotlivcov na 8 kôl, hráči z rovnakého
družstva nie sú párovaní proti sebe. Každé družstvo môže mať ľubovoľný hráčov, každý hráč
môže nastúpiť v ľubovoľnom počte kôl (vždy je potrebné najneskôr do 20:00h v deň pred
termínom kola nahlásiť, či hráč bude hrať alebo nie - podrobné pokyny pošleme hráčom
neskôr). O konečnom poradí v základnej časti rozhoduje: 1) súčet bodov 4 najlepších hráčov
tímu, 2) výsledok 5. resp. 6. hráča atď. 3) rating performance prvých 4 hráčov (z FIDE
ratingov k 1.3.2021)
Vyraďovacia časť (play-off) sa týka 8 najlepších družstiev konečného poradia základnej časti.
Vo vyraďovacej časti nastúpia za každé družstvo 4 najlepší hráči zo základnej časti v poradí
šachovníc, v akom sa umiestnili v základnej časti (náhradníkom je vždy ďalší najvyššie
umiestnený hráč družstva v základnej časti. Play-off sa hrá na jeden zápas KO systémom
(vo štvrťfinále sa stretnú dvojice 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4 - 5). Vyššie umiestnené družstvo má biele
figúry na nepárnych šachovniciach. V prípade remízy nasleduje bleskový zápas tempom
5 min na partiu + 5 s na ťah s obrátenými farbami (vyššie umiestnené družstvo má čierne
na nepárnych šachovniciach). Ak by aj ten skončil nerozhodne, každé družstvo si zvolí
zástupcu, ktorý odohrá Armageddonovú partiu (5 vs. 4 min), farbu si vyberie hráč z družstva,
ktoré sa umiestnilo lepšie v základnej časti. V semifinále, v zápase o 3.miesto a vo finále sa
určia farby figúr žrebom.
Právo účasti:

Členovia SŠZ s uhradeným členským poplatkom na rok 2020

Vklad:

5 eur za hráča (platí družstvo na účet SŠZ). Hráči s uhradeným členským
poplatkom SŠZ na rok 2021 do 24.3.2021 platia 3 eurá.

Cenový fond:

Výnos zo štartovného bude rozdelený medzi 4 najlepšie družstvá:
1.miesto 40%, 2.miesto 30%, 3.miesto 20%, 4.miesto 10%.

Časový harmonogram:
Sobota 20.3.2021

10:00 1.skúšobný turnaj

Piatok 26.3.2021

18:00 2.skúšobný turnaj

Sobota 27.3.2021

10:00 1.kolo

Nedeľa 28.3.2021, 10:00 2.kolo

Sobota 3.4.2021

10:00 3.kolo

Nedeľa 4.4.2021, 10:00

Sobota 10.4.2021

10:00 5.kolo

Nedeľa 11.4.2021, 10:00 6.kolo

Sobota 17.4.2021

10:00 7.kolo

Nedeľa 18.4.2021, 10:00 8.kolo

Sobota 24.4.2021

10:00 play-off štvrťfinále

4.kolo

16:00 play-off semifinále
Nedeľa 25.4.2021

16:00 Finále a zápas o 3.miesto

Technické ustanovenia:














Hrací priestor je definovaný ako miestnosť, v ktorej hráč hrá partiu. Hráč má zakázané
počas partie opustiť hrací priestor bez dovolenia rozhodcu.
V hracom priestore sa bez dovolenia rozhodcu nesmú nachádzať žiadne elektronické
komunikačné prostriedky (mobilný telefón, tablet, počítač, inteligentné hodinky
a ďalšie) okrem zariadenia, ktoré hráč používa na hranie partie. Je zakázané používať
akékoľvek informačné zdroje.
Počas partie sa nesmú v hracom priestore nachádzať žiadne ďalšie osoby.
Hráči na šachovniciach 1-40 sú povinní pripojiť sa počas partie k videohovoru cez
aplikáciu Zoom pod svojim menom, mať zapnutú kameru zachytávajúcu počas partie
celú tvár hráča a jeho blízke okolie. Miestnosť musí byť dostatočne osvetlená, aby bol
hráč dobre viditeľný. Virtuálne pozadie je zakázané.
Hlavný rozhodca má právo vyzvať hráča, aby na kameru ukázal celý hrací priestor
Hráči na šachovniciach 1-20 sú povinní v Zoom konferencii zdieľať svoju obrazovku.
Zoom konferencia môže byť nahrávaná na účely Fair Play. Tieto záznamy budú
vymazané najneskôr 14 dní po skončení posledného kola.
Počas partie môže mať hráč na počítači spustený iba Zoom a internetový prehliadač so
záložkou Tornelo. Všetky ostatné aplikácie musia byť vypnuté, ak nie sú povolené
hlavným rozhodcom.
Každý hráč je zodpovedný za svoje internetové pripojenie. V prípade straty spojenia
s platformou sa môže hráč znovu pripojiť k partii, ak má stále čas na hodinách.
Hodiny sa spúšťajú, až keď sa k partii dostavia obaja hráči. V opačnom prípade spustí
hodiny rozhodca 5 minút po stanovenom začiatku partie. Neprítomný hráč sa môže
dostaviť do vypršania času na hodinách.







Remíza je automaticky vyhlásená, ak:
a) ani jeden hráč nemá dostatočný materiál.
b) rovnaká pozícia sa vyskytne 3-krát,
c) 50 ťahov nepotiahne pešiak ani neprebehne branie.
Nie je možné použiť pre-move.
Ak hráč potrebuje pomoc rozhodcu, môže zastaviť hodiny a privolať ho pomocou tlačidla
„Call arbiter“.
V prípade prekliknutia je možné požiadať súpera o vrátenie ťahu. Ak súper nesúhlasí,
partia pokračuje.

Fair-play:






O otázkach Fair Play rozhoduje Fair Play Komisia zložená zo zástupcu rozhodcov,
zástupcu servera a nezávislého člena
Všetky partie podliehajú Fair Play kontrole. Výsledky sú predbežné, dokiaľ neprebehne
Fair Play kontrola.
Hlavný rozhodca na základe odporúčania Fair Play Komisie môže diskvalifikovať hráča,
ktorý pri jednej alebo viacerých partiách s vysokou pravdepodobnosťou využil akúkoľvek
nedovolenú pomoc. Môže zmeniť jeho výsledky (i výsledky súperov v daných partiách).
Družstvo hráča, ktorý sa previnil, nemôže postúpiť do play-off.
Rozhodnutia v otázkach Fair Play sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať.

Prihlasovanie:
1. Každý hráč potrebuje mať vytvorený účet na platforme Tornelo. Na stránke
https://tornelo.com/account/new sa treba zaregistrovať pod svojim skutočným
menom a priezviskom (lepšie bez diakritiky)
2. Zástupca družstva zašle prihlášku družstva na adresu rasto.diviak@gmail.com alebo
cez elektronický formulár. V prihláške ja potrebné uviesť pri každom hráčovi meno,
priezvisko, ID SŠZ alebo dátum narodenia a e-mailovú adresu, ktorú hráč použil pri
registrácii na Tornelo.
3. Vklad za družstvo (podľa počtu hráčov a stavu úhrady členského na rok 2021) treba
uhradiť na účet SŠZ, číslo: SK54 8330 0000 0026 0093 2871
4. Družstvo treba prihlásiť najneskôr do štvrtka 25.3.2021. Posledný termín na
prihlásenie družstva hrajúceho od 3.kola, je štvrtok 2.4.2021. Nový hráč sa môže
pridať aj počas turnaja, najneskôr však 24 hodín pred štartom kola, v ktorom chce
začať účinkovanie v turnaji. Hráč počas turnaja nemôže “prestúpiť” do iného
družstva.
5. Po úspešnom prihlásení treba na turnajovej stránke kliknúť voľbu “Ready to play”
(podrobnejšie inštrukcie pošleme hráčom neskôr)

