
Šachový klub Belá nad Cirochou Vás pozýva

na 13. ročník Vianočného šachového turnaja

Termín: 27.12.2021 (Pondelok)

Miesto: online na platforme lichess.org

Organizátor: ŠK Belá nad Cirochou

Začiatok turnaja: 16:30 (je potrebné byť prihlásený do tímu aj do turnaja pred týmto časom)

Prihlášky: do 26. 12. 2021 do 12:00

Systém hry: švajčiarsky, 9 kôl, 2x7min + 3 sek/ťah

Štartovné: žiadne

Podmienky účasti: vyplnený formulár, vytvorené konto na stránke lichess.org, treba sa

prihlásiť do tímu Zlatý pešiak 2021 online (postup a link uvedený nižšie). Inak bez obmedzení,

vítaní sú všetci.

Kontakt:

Tomáš Harvan, mail: tomhar007@gmail.com, tel.: 0917 807 598

Michal Valko, mail: valkomiso40@gmail.com, tel.: 0908 305 293

Hodnotenie: O poradí rozhoduje predovšetkým celkový počet bodov. Pri rovnosti bodov

rozhoduje o poradí server lichess.org podľa pomocného hodnotenia Sonneborn-Berger.

Prosíme všetkých účastníkov o zachovanie fair-play počas turnaja. Hráč/ka, ktorý/a bude

akokoľvek podvádzať, určite nedostane cenu.

Ceny: Vecné ceny pre prvých troch v celkovom poradí a víťazov jednotlivých kategórií (ženy, do

18 r., nad 60 r., najlepší “Beľen”, iné... - usporiadateľ si vyhradzuje právo spresniť kategórie

podľa štruktúry prihlásených hráčov počas turnaja).

Výhercov cien kontaktujteme mailom bezprostredne po odohraní turnaja.

https://forms.gle/GfJrVSmhspAJVFov8
https://lichess.org/team/zlaty-pesiak-2021-online
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sonneborn%C5%AFv%E2%80%93Berger%C5%AFv_syst%C3%A9m


Pokyny k prihláške:

1. Založte si účet na platforme lichess.org (ak už svoj účet máte, prejdite na ďalší krok)

2. Vyplňte prihlasovací formulár na stránke https://forms.gle/GfJrVSmhspAJVFov8

3. Po odoslaní formuláru sa môžete pridať do tímu Zlatý pešiak 2021 online. Stačí

kliknúť na tento link: https://lichess.org/team/zlaty-pesiak-2021-online

4. Do správy pre organizátora zadajte svoju prezývku a Vaše novoročné predsavzatie :)

5. Po odoslaní správy Vás organizátor pridá do tímu, ak ste predtým vyplnili a odoslali

formulár s potrebnými údajmi. Dbajte na to, aby ste uviedli správnu prezývku vo

formulári, inak vás organizátor nemusí pustiť do turnaja.

6. Ak už ste súčasťou tímu, pridajte sa do turnaja. Dá sa tak učiniť kedykoľvek pred

začiatkom prvého kola turnaja. Ak sa pridáte neskôr, v prvom kole nebudete žrebovaní.

https://forms.gle/GfJrVSmhspAJVFov8
https://lichess.org/team/zlaty-pesiak-2021-online

