
   
 

Spektrum ONLINE turnaje   
 

Vyhlasovateľ: Žilinská šachová akadémia Mladosť Žilina  

Organizátor:    ŽŠA Mladosť Žilina a CVČ Žilina 

 

Právo účasti:  hráči narodení po 1.1.2001 a mladší 

 

Termín a čas:    1. kolo         24.1.2021 nedeľa o 17:00 

    2.kolo         31.1.2021 

    3.kolo           7. 2.2021  

                                       4.kolo          14.2.2021  

                                       5.kolo          21.2.2021 

 

Miesto:  ONLINE  platforma www.lichess.org 

 
Hrací systém: Švajčiarky systém, 7 kôl, tempo hry 7 min. + 3 s/ťah pre každého hráča. Turnaj trvá cca. 150 minút. 

Jednotlivé kolá žrebuje hrací server, 30 sekúnd po skončení poslednej partie kola nasleduje ďalšie 
kolo. Hrá sa podľa pravidiel serveru lichess.org. 
Do turnaja môže hráč nastúpiť v ľubovoľnom kole a nemusí odohrať všetky kolá. 

 

Hodnotenie:  Swiss: 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. 

 

Výsledky:      Oficiálne výsledky turnaja budú vyhlásené do 3 dní od skončenia turnaja po vykonaní kontroly parti                                                                                      

Hráč porušujúci pravidlá bude vyčiarknutý z finálnej výsledkovej listiny.  

 

Prihlásenie: 1. krok: Založenie si konta na portáli lichess.org (bezplatné a bez reklám) 

2. krok: Odoslanie prihlášky na email organizátora. Musí obsahovať: 

              meno, priezvisko, klub alebo škola 

              dátum narodenia 

              prezývka ( nickname ) na portáli lichess.org 

              kontaktný email na zákonného zástupcu   

  3. krok: Požiadať o prijatie do skupiny Spektrum na portáli lichess.org 

4. krok: Pripojenie sa k turnaju Spektrum 

 

 Podmienkou zaradenia účastníka do turnaja je vykonanie krokov 1÷4 najneskôr do 23.1..2021,  

a potom na ďalšie kola do nedele 14:00 hod. 

Do „Spektra“ sa prihlasuje hráč len 1x 

 

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. V prípade vážneho 

podozrenia je možné podať protest na adresu organizátora do 24 hodín od skončenia turnaja s 

úhradou protestného vkladu 20 eur. V prípade uznania protestu bude protestný vklad vrátený v plnej 

výške. V prípade, že hráč nechce v turnaji ďalej pokračovať, môže sa kedykoľvek odhlásiť. 

 

Technické  Organizátor turnaja nezodpovedá za výpadok internetu a iné technické problémy na strane hráčov ani 

ustanovenie: na strane servera.  

 

Organizátori:                    Riaditeľ podujatia: Vaneková Dana mail: danav@centrum.sk 

 

                                          Registrácia na portáli: Ing. Kopera Michal  mail: kopera@sepia.sk 

https://lichess.org/
https://lichess.org/team/spektrumchess-2020-zima
https://lichess.org/swiss/MTUvFOa3
https://lichess.org/terms-of-service
mailto:danav@centrum.sk
mailto:kopera@sepia.sk

