
3. turnaj ONLINE TALENT 2021/22   
  

Seriál je určený pre začínajúcich šachistov. Turnajov ON LINE TALENT  sa môžu zúčastniť hráči s trvalým pobytom na 

Slovensku a v Čechách, ktorí k dátumu prihlášky mali FIDE ELO praktického šachu menšie alebo rovné 1200 bodov, alebo 

nemajú FIDE ELO. Hráči nemusia byť registrovaní vo svojich šachových zväzoch. V turnaji budú vyhodnotené  kategórie:  

• kat. do 8 rokov (ročník 2014 a mladší),  
• kat. do 11 rokov (ročník 2011 a mladší)  
• kat. 12 rokov a starší (ročník 2010 a starší)  

  

Usporiadateľ:   Liptovský šachový zväz - Liptovská šachová škola a CVČ Liptovský Mikuláš 

Dátum konania:  17. 12. 2021 (piatok) o 16:00 hod.  

Miesto konania:  On line https://lichess.org/swiss/vKxNdOYP  

Tím Lichess:  LSS Online Talent 2021/22  https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122   
Vstup do tímu na Lichess schvaľujú lídri Tímu na základe vyplneného registračného formulára 
https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86   

Lídri Tímu:  Juraj Ivan, Karol Pekár  
Systém hry:  Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 5 kôl, tempo hry 10 minút na partiu +3 sekundy na ťah  

pre jedného hráča. Nasadzovanie, žrebovanie kôl, určovanie priebežného poradia robí program 
Lichess. Účastníci rešpektujú odchýlky od Pravidiel FIDE pre rapid šach realizované v prostredí 
Lichess (ukončenie partie remízou bez reklamácie a pri nedostatočnom materiáli).  
O poradí v turnaji rozhoduje počet bodov a Sonnenborn-Berger podľa výpočtu na Lichess.  

Ochrana pred podvádzaním:  Prihláškou do tímu hráč vyjadruje súhlas s pravidlami prevádzky portálu Lichess.org, bude 

sa vyvarovať akéhokoľvek konania, ktorým by narušil fair play (používanie elektronickej alebo inej pomoci počas hry). 

Organizátor si vyhradzuje právo nezapočítať výsledky hráča, ktorý sa previnil, vylúčiť hráča z tímu a tiež právo neprijať do 

tímu tohto hráča pri pokuse prihlásiť sa s iným účtom. Prihláškou do tímu hráči rešpektujú právo usporiadateľa obmedziť 

prístup na chat, a po predchádzajúcom upozornení aj nezapočítať výsledky alebo vylúčiť z tímu hráča, ktorý opakovane alebo 

hrubým spôsobom komunikáciou narušuje priebeh turnaja.  
Ochrana osobných údajov: V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja:  

• vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia  

Štartovné:   Bez štartovného  
Postup:  1. Pokiaľ ešte nemáte, vytvorte si Lichess účet na https://lichess.org/  a odohrajte 5 rapid partií.  
  2. Hráči, ktorí ešte nie sú v tíme  LSS Online Talent 2021/22 na https://lichess.org/team/lss-

online-talent-202122 

 Vyplnia registračný formulár na https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86  

 Prihlásia sa do tímu LSS Online Talent 2021/22 na https://lichess.org/team/lss-online-
talent-202122  a počkajú na potvrdenie od lídrov tímu na vstup do tímu 

Účastníci predchádzajúcich turnajov LSS Online Talent už neposielajú formulár ani sa 
neprihlasujú do tímu. 

  

 

3. V piatok 17.12.2021 pred 16.00 sa pripojiť zo svojho konta do turnaja  
https://lichess.org/swiss/vKxNdOYP a počkajte na začiatok turnaja o 16:00 hod.  
4. Prosíme členov tímu, aby sa do turnaja pripájali až vtedy, keď je isté, že budú hrať, vyhneme 
sa tak zbytočným kontumáciám. 

Prihlášky:   Do prihlášok pomocou registračného formulára https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86  
uvádzajte svoje skutočné meno, priezvisko, dátum narodenia a prezývku na LIchess. Nevytvárajte 
žiadne ďalšie účty. 

Kontakt:  Mgr. Karol Pekár, 0951/485150, pekar@chess.sk,   
Ing. Juraj Ivan 044/5524777 d., 0905/701671, juraj.ivanlm@gmail.com.   

 

Pozývame všetkých záujemcov z radov žiakov a tešíme sa na Vás.        
 

V Liptovskom Mikuláši, 13. 11. 2021    
   

 

  
                                            

https://lichess.org/swiss/vKxNdOYP
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86
https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86
https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/team/lss-online-talent-202122
https://lichess.org/swiss/vKxNdOYP
https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86
https://forms.gle/MgAZ6Ax4FdoNXNX86
http://www.csweb.sk/
http://www.csweb.sk/

