Majstrovstvá Trnavského kraja 2020 žiakov a žiačok ZŠ a študentov a študentiek SŠ v ONLINE šachu cez Lichess.org
Cieľ:

Rozvoj šachových zručností, počítačovej gramotnosti a súťaživosti mládeže zábavnou formou.

Vyhlasovateľ:

Slovenský šachový zväz a Krajský šachový zväz Trnava

Termín a čas:

22. november 2020, 9:30, trvanie turnaja cca. 2,5 hodiny.

Organizátor:

Šachový klub Osuské

Rozhodcovia:

Tomáš Perička, Martin Kuna

ONLINE herná platforma: server https://lichess.org/

Štartovné:

Neplatí sa

ZŠ: Majstrovstvá TT kraja ZŠ 2020

Kontakt

Tomáš Perička, tomas.pericka@gmail.com, +421 908 370 268, lichess.org
účet: pery85

SŠ: Majstrovstvá TT kraja SŠ 2020

Iné:

Z podujatia bude zverejnená výsledková listina na www.skolskysport.sk

Miesto:

Technické ustanovenie:

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

Právo účasti:

Žiaci a žiačky ZŠ Trnavského kraja narodení 1.1.2005 ÷ 31.12.2014. Žiaci aj žiačky hrajú spoločne jeden turnaj, vyhodnotení budú samostatne podľa
kategórie. Študenti a študentky SŠ Trnavského kraja narodení 1.1.2001 ÷ 31.12.2006. Študenti aj študentky hrajú spoločne jeden turnaj, vyhodnotení
budú samostatne podľa kategórie.

Hrací systém:

Švajčiarsky systém, 7 kôl, tempo hry 7 min. + 3 s/ťah 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. 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.
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, má povinnosť sa odhlásiť.

Fair-play:

Oficiálne výsledky turnaja budú vyhlásené do 2 dní od skončenia turnaja po vykonaní kontroly partií. V prípade porušenia pravidiel fair-play si organizátor
vyhradzuje právo neodovzdať cenu. Hráč porušujúci pravidlá bude vyčiarknutý z finálnej výsledkovej listiny.
Ceny: Diplomy a peňažné poukážky v hodnote 1. cena 20 Eur, 2. cena 15 Eur, 3. cena 10 Eur v šachovom obchode pre troch najlepších hráčov a hráčky
v individuálnom hodnotení.
Prví desiati hráči a hráčky v celkovom poradí majú nárok zúčastniť sa MSR žiakov a žiačok ZŠ a MSR študentov a študentiek SŠ 2020 v ONLINE šachu
cez Lichess.org.

Prihlasovanie:

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 20. novembra. Každý hráč musí mať vytvorené osobné konto na lichess.org. Na prihlásenie do turnaja treba vyplniť
príslušný prihlasovací formulár ZŠ / SŠ . Hráč musí požiadať o vstup do príslušného tímu Online majstrovstvá Trnavského kraja - ZŠ alebo Online
majstrovstvá Trnavského kraja - SŠ na lichess.org a po jeho akceptovaní administrátorom skupiny sa prihlásiť do turnaja.
Aktualizovaný zoznam prihlásených hráčov.
Krajský šachový zväz TRNAVA

