ON LINE TALENT 2. turnaj
Turnaja On LINE TALENT 2 sa môžu zúčastniť hráči s trvalým pobytom na Slovensku a v Čechách, ktorí k dátumu
prihlášky mali FIDE ELO praktického šachu menšie ako 1700 bodov, alebo nemajú FIDE ELO - hráči nemusia byť
registrovaní vo svojich šachových zväzoch. Turnaj je určený najmä pre začínajúcich mladých šachistov. Po turnaji
vyhodnotíme kategórie do 8, 11 a 14 rokov zvlášť chlapci a dievčatá a tiež celkové poradie aj so staršími hráčmi. Výsledky
zverejníme na stránke Liptovskej šachovej školy http://lss.csweb.sk/

Usporiadateľ:
Dátum konania:
Miesto konania:
Tím Lichess:
Prihlášky:

Liptovský šachový zväz - Liptovská šachová škola
18. 12. 2020 (piatok) o 16:00 hod
On line https://lichess.org/swiss/EMudUIzj
LSS Turnaje TALENT https://lichess.org/team/lss-turnaje-talent

Vstup do tímu na Lichess schvaľujú lídri Tímu Juraj Ivan a Karol Pekár až po prijatí
vyplneného registračného formulára https://forms.gle/guc7udFjJiC5YgLU6
Uvádzajte svoje skutočné meno, priezvisko, dátum narodenia a prezývku na Lichess.

Systém hry:

Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 5 kôl, tempo hry 10 minút na partiu +3 sekundy na ťah
pre jedného hráča. Nasadzovanie, žrebovanie kôl, určovanie priebežného poradia robí program
Lichess. Účastníci rešpektujú odchýlky od Pravidiel FIDE pre rapid šach realizované v prostredí
Lichess (ukončenie partie remízou bez reklamácie a pri nedostatočnom materiáli).
O poradí v turnaji rozhoduje počet bodov a Sonnenborn-Berger podľa výpočtu na Lichess.

Ochrana pred podvádzaním: Vyplnením registračného formuláru hráči súhlasia, že budú dodržiavať
všetky podmienky stanovené prostredím Lichess, zvlášť že si nebudú vytvárať viac účtov a že
sa zdržia akejkoľvek pomoci počas hry (ľudskej alebo elektronickej nápovedy).
Lídri tímu za pomoci kvalifikovaných šachistov majú právo nezapočítať výsledky hráča
v prípade zistenej kvality ťahov hráča evidentne nezodpovedajúcej jeho súčasnej hráčskej
výkonnosti.
Ochrana osobných údajov:
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja:
• vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia
Štartovné:
Postup:

Bez štartovného
1. Pokiaľ ešte nemáte, vytvorte si Lichess účet na https://lichess.org/ a odohrajte 5 rapid partií
2. Hráči, ktorí ešte nie sú v Tíme LSS turnaje TALENT na https://lichess.org/team/lss-turnajetalent (t.j. nehrali turnaj ON LINE TALENT 1)
 Vyplnia registračný formulár https://forms.gle/guc7udFjJiC5YgLU6
 Prihlásia sa do Tímu LSS turnaje TALENT na https://lichess.org/team/lss-turnajetalent a počkajú na potvrdenie od lídrov tímu na vstup do tímu
 Prihlasovanie do tímu bude pozastavené od 18.12.2020 od 15.30 do skončenia
turnaja ONLINE TALENT 2
3. V piatok 18.12.2020 o 15.55 sa účastníci turnaja ON LINE TALENT 2 prihlásia svojim
kontom do turnaja https://lichess.org/swiss/EMudUIzj a počkajú na začiatok turnaja.

Kontakt:

Mgr. Karol Pekár, 0951/485150, pekar@chess.sk,
Ing. Juraj Ivan 044/5524777 d., 0905/701671, juraj.ivanlm@gmail.com.

Pozývame všetkých záujemcov z radov žiakov a tešíme sa na Vás.
V Liptovskom Mikuláši, 5. 12. 2020

