
                     
 

Majstrovstvá Bratislavského kraja  

družstiev ZŠ a SŠ v ONLINE šachu 2020/21 
 

Cieľ:  Podpora a rozvoj šachových zručností a počítačovej gramotnosti mládeže prostredníctvom šachu 

 

Vyhlasovateľ: Bratislavský šachový zväz v spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou a podporou 

z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 2021. 

 

Dátum SŠ:  STREDNÉ ŠKOLY - 19. 2. 2021 (piatok), 17:00 – 18:30 

Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OG (kvinta-oktáva) narodení 1.1.2001 ÷ 31.12.2009.  

V prípade, že OG sa nezúčastní súťaže družstiev ZŠ, právo účasti v súťaži družstiev SŠ majú aj jeho 

žiaci 1. stupňa (prima-kvarta) OG. Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda 

štartovať LEN V JEDNEJ VEKOVEJ KATEGÓRII. 

 

Dátum ZŠ:  ZÁKLADNÉ ŠKOLY - 21. 2. 2021 (nedeľa), 17:00 – 18:30 

Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG (prima-kvarta) narodení 1.1.2005 ÷ 31.12.2014. 

 

Právo účasti:  Žiaci a žiačky základných škôl, 1. stupňa osemročných gymnázií a študenti a študentky 

stredných škôl, 2. stupňa osemročných gymnázií  Bratislavského samosprávneho kraja.  

Všetci členovia družstva musia byť žiakmi jednej školy. Družstvo školy by malo mať aspoň 5 hráčov, 

väčší počet hráčov v družstve je však výhodou, pričom si zahrajú všetci rovnako. Počet hráčov v 

družstve menší ako 5 znamená, že družstvo bude znevýhodnené v celkovom poradí, avšak môže sa 

turnaja zúčastniť. Odporúča sa, aby v družstve boli zastúpené aj hráčky, ktoré budú vyhodnotené 

samostatne. Škola však môže prihlásiť aj viac družstiev.  

 

Miesto:  ONLINE herná platforma https://www.lichess.org/ (bezplatné a bez reklám). 

 

Hrací systém: Aréna systém. Turnaj trvá 90 minút (17:00-18:30).  

Čas na jednu partiu je 7 minút pre hráča + 3 s / ťah.  

Po skončení partie je hráčovi vyžrebovaný v priebehu pár sekúnd ďalší hráč. Jednotlivých súperov 

žrebuje hrací server. Hráči a hráčky hrajú spoločne jeden turnaj, pričom členovia jedného družstva 

nikdy nie sú žrebovaní proti sebe. Hrá sa podľa pravidiel serveru lichess.org.  

 

Hodnotenie:  O poradí rozhoduje súčet počtu bodov 5-ich najlepších hráčov každého družstva v celkovom 

poradí jednotlivcov. Bodovanie je 2 body výhru, 1 bod za remízu, 0 bodov za prehru. Pri rovnosti 

bodov rozhoduje o poradí server lichess.org podľa pomocného hodnotenia (turnajový výkon). 

 
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.  

 

Štartovné: 5€ / družstvo, platbu poslať na transparentný účet SK72 8330 0000 0024 0117 9186.  

Kvôli identifikácii platby do poznámky uviesť názov školy. 

 Podmienkou zaradenia do turnaja je uhradené štartovné najneskôr do 17.2.2021.  
 

Ceny: Poháre, diplomy, medaily (5 ks) pre družstvá škôl umiestnené na prvých troch miestach.  

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. 

 

https://www.lichess.org/
https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401179186
https://www.sachovyobchod.sk/


                     
 

Prihlásenie: 1. krok: Založenie si konta hráča/čky na portáli Lichess.org  

 

2. krok: Vyplnenie registračného formulára každým hráčom:  

Formulár pre registráciu študentov a študentiek SŠ: https://forms.gle/mwZKszd4kg4kK6HeA 

Formulár pre registráciu žiakov a žiačok ZŠ:   https://forms.gle/SH1a6gmGMJLaCNRW9 
 

 3. krok: Po splnení krokov 1. a 2. na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári bude v priebehu 24 

hodín odoslaná pozvánka na vstup do tímu príslušnej školy, ktorý vytvorí na serveri Lichess.org 

organizátor.  

 

Zoznam prihlásených družstiev škôl s ich členmi, ďalšími pokynmi a radami bude priebežne 

aktualizovaný na stránke BŠA.  

 

Po zaradení družstva školy do súťaže sa každý hráč musí pripojiť do príslušného turnaja. 

Stredné školy: MBA SŠ družstiev 2021 - https://lichess.org/tournament/ilslwZg6 

Základné školy: MBA ZŠ družstiev 2021 - https://lichess.org/tournament/xBJMlYWt 

 

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. V prípade podozrenia využívania nedovolenej nápovedy budú partie hráča zaslané na 

kontrolu servera Lichess.org. Pokiaľ dôjde k zablokovaniu konta, výsledky hráča sa anulujú. 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. 

 
Iné:   Výsledková listina bude zverejnená na www.skolskysport.sk. 

 
Priebežná štartová listina ZŠ | Priebežná štartová listina SŠ |  
Livestream youtube ZŠ | Livestream youtube SŠ 

  

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

ustanovenie: na strane servera.  

 

Organizátori:  Riaditeľ podujatia: Stanislav Vlček, wlk1977@yahoo.com , 0910 623 563  

  Prihlášky a riadenie skupín na Lichess.org : Michal Vrba, sachovaakademia@gmail.com  

  Technická podpora na portáli Lichess.org: Igor Poláčik, ipolacik@gmail.com , 0915 797 236  
 
Kontakty : @/michalv | @/wlk1977 | @/kingiginla 

 

Podujatie  Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET, Bratislavský šachový zväz, Bratislavská 

podporili:  šachová akadémia, Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život (Bratislavská 

regionálna dotačná schéma).  
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