Majstrovstvá Trenčianskeho kraja
mládeže v ONLINE šachu 2020 - trial
Skúšobný turnaj pred oficiálnymi majstrovstvami ZŠ a SŠ Trenčianskeho kraja.
Organizátor:

Šachový klub Považské Podhradie/ RŠA Považie

Právo účasti: Hráči Trenčianskeho kraja narodení po 1.1.2001.
Termín a čas: 17.november 2020 (utorok), 17:30 – 19:00
Miesto:
ONLINE herná platforma Lichess.org
Hrací systém: Švajčiarsky 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.
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 partií. V
prípade porušenia pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo neodovzdať cenu. Hráč porušujúci
pravidlá bude vyčiarknutý z finálnej výsledkovej listiny.

Rozhodcovia: IA Martin Dobrotka, Emil Kováčik, Milan Chovanec
Štartovné:

0 € / hráč

Ceny:

Diplom a veľká čokoláda, malá čokoláda, kinderko pre troch najlepších hráčov v individuálnom
hodnotení.
O cenu treba požiadať zaslaním kontaktu riaditeľovi turnaja.

Prihlásenie:

1. krok: Použitie / Založenie konta na portáli Lichess.org (bezplatné a bez reklám)
2. krok: Požiadať o prijatie do skupiny Trial TN kraj na portáli Lichess.org
3. krok: Pripojenie sa k turnaju Trial TN kraj 2020

Fair-play:

Iné:

Video návody na pomoc s prihlásením si môžete pozrieť na youtube kanáli BŠA.
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 sú rozhodcovia oprávnení vylúčiť hráča z turnaja. Proti tomu je možné podať protest na
adresu organizátora do 24 hodín od oznámenia kontumácie hráča na mail zákonného zástupcu 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.
Výsledková listina bude zverejnená na www.skpp.sk, www.chess-results.com

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

Organizátori: Riaditeľ podujatia: Peter Bielik, bielikp@px.psg.sk, 0905 750 098
Prihlášky: Peter Bielik, bielikp@px.psg.sk, 0905 750 098
Registrácia na portáli Lichess.org: Jakub Bielik, Bielik, jakub.bielik@mailfence.com, 0907 499 474
Podpora:

Pred turnajom o 17:00 bude naštartovaný Zoom meeting, kde sa budú môcť konzultovať nezrovnalosti
a zodpovedať prípadné otázky, Zoom meeting môže byť zopakovaný v priebehu turnaja podľa potreby.
Link na zoom meeting:
https://us04web.zoom.us/j/71174906241?pwd=Wm14M1llTWVrL3ZvTXNxQk5FeERNQT09
Meeting ID: 711 7490 6241
Passcode: msrtn2020

