
 
 

IX. Ročník REINTER GRAND PRIX v šachu 
mládeže 2021 

   

 
Termín: 13.02.2021 / sobota/ -Valentínsky turnaj 
 
Usporiadateľ: Šachy REINTER, n. o. v spolupráci s D. O. Fénix - Humenné Šachy 
 
Miesto:  Lichess.org    Tím : Šachy Reinter                   
 
Termíny a čas:                   1. kolo 13.2.2021 sobota o 10:00 

                                                2.kolo 27.2.2021  sobota o 10:00 

                                                3.kolo 6. 3.2021   sobota o 10:00 

                                                4.kolo 20.3.2021  sobota o 10:00 

                                                 5.kolo 3.4.2021    sobota o 10:00  

         začiatok súťaže – 10:00 a záver a vyhodnotenie súťaže – 12:30 
 

Právo účasti:        narodení 1. 1. 2007 a mladší s ratingom FIDE max. 1400  
 

D8   – dievčatá nar. 1. 1. 2013 a ml.   CH8   – chlapci nar. 1. 1. 2013 a ml. 
D11 – dievčatá nar. 1. 1. 2010 a ml.   CH11 – chlapci nar. 1. 1. 2010 a ml. 
D14 – dievčatá nar. 1. 1. 2007 a ml.   CH14 – chlapci nar. 1. 1. 2007 a ml. 

Kapacita turnaja:  bez obmedzenia 
 
Štartovné: 0 €  

Hrací systém:  Švajčiarsky open na 5 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na partiu + 3 
s. na ťah 

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

 2. krok: Vyplnenie registračného formulára  

  3. krok: Požiadať o prijatie do  Reinter tímu na portáli Lichess.org 

https://lichess.org/team/sachy-reinter 

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

https://lichess.org/swiss/35Q1wTMa 

 

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.  

          

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6dt-6gswys
https://docs.google.com/forms/d/1J_irE-s8lylW4sTcUmmJcUGayh0Fnr2hpWsqjOwOR70/edit
https://lichess.org/team/sachy-reinter
https://lichess.org/swiss/35Q1wTMa
https://lichess.org/terms-of-service
https://lichess.org/terms-of-service


Hodnotenie:  O poradí rozhoduje počet bodov. Bodovanie je štandardné, 1 bod 

výhru, ½ bodu za remízu, 0 bodov za prehru. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí 

server lichess.org podľa pomocného hodnotenia.  

Výsledky:      Oficiálne výsledky turnaja budú vyhlásené do 3 dní od skončenia turnaja 

po vykonaní kontroly partií. V prípade porušenia pravidiel fair-play si 

organizátor vyhradzuje právo vyčiarknuť hráča z výsledkovej listiny.  
 

Ceny:              Po skončení posledného turnaja bude celkové vyhodnotenie IX. Ročníka 
                          vo všetkých 6 kategóriách.                                     
Pre potreby hodnotenia v ročníku sa počítajú  4 najlepšie dosiahnuté výsledky. 
 V prípade rovnosti bodov, aj pomocných, rozhodne žreb. Po vyhodnotení budú ceny 

rozposlané, prípadne odovzdané osobne - ak to situácia dovolí .  

                      Konečné poradie GPX Reinter série  Grand Prix 2021  

                                1. miesto, medaila + diplom + vecná cena 

                                2. miesto, medaila + diplom +  vecná cena 

                                3. miesto, medaila + diplom + vecná cena 

Technické ustanovenie: Organizátor turnaja nezodpovedá za výpadok internetu a iné 

technické problémy na strane hráčov ani na strane servera.  

 

Organizátori:  Riaditeľ podujatia: Ing.Jarolav Pčola  

                Hlavný rozhodca: Radoslav Ondo, 

         
Kontakt:      Radoslav Ondo, e-mail: ondo@reinter.sk; tel.: 0903 417 265, 

https://lichess.org/@/TOMADO1 
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