
Bratislavská šachová akadémia, KŠN Bratislava, Šachová akadémia Pešiaci Sabinov a ŠK Osuské 

organizujú 

 

Online šachový šampionát mládeže 2020 
 

Právo účasti: Registrovaní aj neregistrovaní hráči (SR a ČR) narodení v roku 2002 a mladší. 

Dve samostatné skupiny s rozdelením hráčov podľa FIDE ratingu                           

pre štandardný šach k 1.5.2020. Ak hráč nemá FIDE rating, berie sa do úvahy 

národný rating k 1.5.2020. Pre neregistrovaných hráčov platí hodnota 

ratingu 1000. 

Turnaj A - hráči s ratingom 1000-1400 (aj neregistrovaní hráči) 

Turnaj B - hráči s ratingom 1401 a vyšším, plus postupujúci zo skupiny A. 

 

Termín:   Turnaj A (kvalifikácia): nedeľa 21.6.2020, 15:00-18:00 

   Turnaj B (finále): nedeľa 28.6.2020, 15:00-18:00 

 

Miesto:   Server https://lichess.org/    

Turnaj A 

   Turnaj B 
 

Hrací systém:  Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo hry 10 minút na partiu pre každého 

hráča. Jednotlivé kolá žrebuje hrací server, 30 sekúnd po skončení poslednej 

partie kola nasleduje ďalšie kolo. Hrá sa podľa pravidiel serveru lichess.org 

pre turnaje švajčiarskym systémom, výsledky partií budú započítané do 

ratingu pre rapid šach na lichess.org. Tento rating sa využíva aj pri žrebovaní. 

 

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 Sonnenborn-Berger. 

Z celkového poradia turnaja skupiny A postupuje do turnaja skupiny B prvých 

30 hráčov a tiež hráči, ktorí získali rovnaký počet bodov ako 30. hráč 

v poradí. 

 

Oficiálne výsledky turnaja budú vyhlásené do 2 dní od skončenia turnaja po 

vykonaní kontroly partií. 

 

Štartovné:    5 eur za hráča 

 
Ceny - Turnaj A:  1.miesto: pohár, medaila, diplom, poukážka 30€ v Šachovom obchode  
   2.miesto: pohár, medaila, diplom, poukážka 20€ v Šachovom obchode 
   3.miesto: pohár, medaila, diplom, poukážka 15€ v Šachovom obchode 

4.miesto: Kniha J. R. Capablanca - Šachové základy 
5.miesto: Kniha E. Lasker - Psycholog na trůně 
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6.miesto: Kniha W. Steinitz - první mistr světa 
Dievčatá 1.-3.miesto: vecná cena v hodnote do 10€ 
Ratingové kategórie - 1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300 (podľa FIDE 
ratingu, resp. národného ratingu) - 1.-3.miesto: balíček cukroviniek 
Najmladší chlapec a najmladšie dievča: vecná cena v hodnote do 10€ 
 

Ceny  - Turnaj B: 1.miesto: pohár, medaila, diplom, poukážka 40€ v Šachovom obchode  
   2.miesto: pohár, medaila, diplom, poukážka 30€ v Šachovom obchode 
   3.miesto: pohár, medaila, diplom, poukážka 20€ v Šachovom obchode 

4.miesto: Kniha A. Alechin - Autoportrét 
5.miesto: Kniha Bird - Mistrovské perly 
6.miesto: Kniha A. Nimcovič - Jak jsem se stal velmistrem 
Dievčatá 1.-3.miesto: vecná cena v hodnote do 10€ 
Ratingové kategórie - do 1600, 1601-1800, 1801-2000 (podľa FIDE ratingu, 
resp. národného ratingu) - 1.-3.miesto vecná cena v hodnote do 10€ 

Každý hráč z turnaja A aj z turnaja B bude navyše zaradený do tomboly, 
v ktorej máme pripravené aj veľmi atraktívne prekvapenie. 

 

Prihlasovanie:  Je potrebné mať konto na https://lichess.org/. Na prihlásenie do turnaja 

treba vyplniť PRIHLASOVACÍ FORMULÁR najneskôr do soboty 20.6. do 20:00     

pre turnaj A, resp. do soboty 27.6. do 20:00 pre Turnaj B. 

 

 Formulár obsahuje tiež odkaz na úhradu štartovného a na vstup do klubu, 

ktorý je nutný na zaradenie do turnaja. Hráč bude pridaný do klubu 

a zaradený do turnaja až po úhrade štartovného.  

Fair-play:  Každý hráč zaslaním prihlášky vyhlasuje, že bude hrať v zmysle fair play, 

nebude pri hre využívať cudziu pomoc ani žiadne šachové programy.  

Prvotnú kontrolu partií vykonajú rozhodcovia za pomoci vyhodnotenia zhody 

ťahov s počítačovým programom. V prípade vážneho podozrenia je možné 

podať protest na adresu sachovaakademia@gmail.com do 24 hodín od 

skončenia turnaja s úhradou protestného vkladu 20 eur. Partie, týkajúce sa 

protestu, budú rozhodcovia konzultovať s veľmajstrom Jánom Markošom. 

V prípade uznania protestu bude protestný vklad vrátený v plnej výške.  

 

Kontakty: Riaditeľ online šampionátu: Michal Vrba, +421 903 793 013 

 Prihlášky: Tomáš Perička, +421 908 370 268, tomas.pericka@gmail.com 

 Technické zabezpečenie: Martin Kuna, martin.kuna1999@gmail.com  

 Rozhodcovia: Rastislav Diviak, Miroslav Roháček, Martin Čabák 

 Garant fair-play: GM Ján Markoš 

 

 

Tešíme sa na vašu účasť 
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Online šachový šampionát mládeže podporili: 

                         

 

                                                        

 

     

 

 

 
Sabinov 
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