Majstrovstvá Slovenskej republiky
Jednotlivcov v zrýchlenom ONLINE šachu
žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY
v školskom roku 2021
Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor:

Mgr. Michal Vrba, Šachový klub Doprastav Bratislava

Termín SŠ:
Termín ZŠ:

MSR jednotlivcov STREDNÝCH ŠKÔL
MSR jednotlivcov ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

18. 12. 2021 (sobota) 17:00 – 19:30
19. 12. 2021 (nedeľa) 17:00 – 19:30

Právo účasti: postupujúci z krajských kôl (prvých 10 hráčov z každého krajského kola + divoké karty pre hráčov s
adekvátnou výkonnosťou, ktorí sa nemohli zúčastniť krajských kôl alebo hráči, ktorí tesne nepostúpili):
Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OGY, ktorí navštevujú najviac 4. ročník OGY (kvarta) narodení 1. 1.
2006 ÷ 31. 12. 2015. Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OGY narodení v roku 2002 a mladší.
DK (divoká karta): O divokú kartu je možné požiadať organizátora príslušného krajského kola, ktorý
má právo prideliť DK v počte max. 2/kategória/kraj pre hráčov a hráčky svojho kraja. Ak je počet
žiadostí o DK vyšší ako 2/kategória/kraj, môže mimoriadnu DK udeliť aj organizátor MSR (kontaktujte
Stanislava Vlčeka wlk1977@yahoo.com).
Miesto:

ONLINE herná platforma: portál https://www.lichess.org

Hrací systém: Štyri samostatné turnaje (chlapci, dievčatá, ZŠ/SŠ) švajčiarskym systémom na 7 kôl uzavreté pre
hráčov, ktorí spĺňajú podmienky časti “Právo účasti“. Maximálny počet hráčov v jednej kategórii je 100.
Čas na jednu partiu je 7 minút pre hráča + 3 s / ťah. Hrá sa podľa pravidiel portálu lichess.org.
Hodnotenie:

O poradí rozhoduje celkový počet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí server lichess.org
podľa pomocného hodnotenia Sonneborn-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.

Štartovné:

7€ / hráč, platbu poslať na transparentný účet.: SK72 8330 0000 0024 0117 9186.
Kvôli identifikácii platby do poznámky meno hráča. Účtovný doklad k platbe vyhotoví organizátor na
požiadanie.
Podmienkou zaradenia do turnaja je uhradené štartovné najneskôr do 17.12.2021.

Ceny:

Pohár pre prvého, medaila pre druhého a tretieho.
Poukážky na nákup v šachovom obchode pre prvých piatich z každej kategórie v hodnote:
1. cena 50 Eur, 2. cena 40 Eur, 3. cena 30 Eur, 4. cena 20 Eur, 5. cena 10 Eur
Zlosovateľná knižná cena pre každú kategóriu

Prihlásenie:

1.) Založenie si konta hráča/čky na portáli Lichess.org
2.) Vyplnenie registračného formulára (najneskôr do 16.12.2021; 23:59):
Formulár pre registráciu študentiek SŠ: https://forms.gle/62UX6BR3iDiqjtBdA
Formulár pre registráciu študentov SŠ: https://forms.gle/hiRTn9gY1JTHuUfg6
Formulár pre registráciu žiačok ZŠ:
https://forms.gle/3npqZDG8Uxw4B3VQ9
Formulár pre registráciu žiakov ZŠ:
https://forms.gle/h5wfhhz5YDTV9QVX8
3.) Poslanie žiadosti o vstup do tímu na portáli Lichess.org (najneskôr do 17.12.2021; 23:59)
4.) Po prijatí do tímu sa hráč pripojí do turnaja
Technická podpora: Jakub Bielik jakub.bielik@mailfence.com ; DM priamo na Lichessi @RSAjakubB
Odporúčanie: prihláste sa čo najskôr vopred (2-3 dni).

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 porušenia pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo vylúčiť hráča
z výsledkovej listiny. V prípade zablokovania hráčskeho účtu zo strany herného portálu, účastník bude
vylúčený z výsledkovej listiny. Je možné podať protest na adresu organizátora do 24 hodín od
vyhlásenia výsledkov 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:

Štartovné listiny:
ZŠ CH: https://chess-results.com/tnr597509.aspx?lan=4
ZŠ D: https://chess-results.com/tnr597518.aspx?lan=4
SŠ CH: https://chess-results.com/tnr597422.aspx?lan=4
SŠ D: https://chess-results.com/tnr597423.aspx?lan=4
Skupiny na lichess:
ZŠ CH: https://lichess.org/team/msr-jednotlivcov-zakladnych-skol-2021-ziaci
ZŠ D: https://lichess.org/team/msr-jednotlivcov-zakladnych-skol-2021-ziacky
SŠ CH: https://lichess.org/team/msr-jednotlivcov-strednych-skol-2021-studenti
SŠ D: https://lichess.org/team/msr-jednotlivcov-strednych-skol-2021-studentky
Informácie o podujatí:
https://sachovaakademia.sk/events/majstrovstva-sr-jednotlivcov-ss-a-zs-v-online-sachu-2021/

Odvolacia
Komisia:

FA Ladislav Šipeky-predseda, FA Radoslav Ondo, Igor Poláčik, René Ballo, Michal Kopera

Technické
ustanovenia:

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

Org. tím:

Riaditeľ podujatia:
Tímleader pre základné školy:
Tímleader pre stredné školy:
Hlavný rozhodca:
Organizačná podpora:

Na riešenie problému budú vždy stanovení traja z piatich členov, ktorých určí predseda komisie.

Michal Vrba, sachovaakademia@gmail.com ;0903 793 013
Stanislav Vlček, wlk1977@yahoo.com
Karol Pekár, pekar.karol@imafex.sk
Martin Kuna, martin.kuna1999@gmail.com
Jakub Bielik, jakub.bielik@mailfence.com

Kontakty
Lichess.org:

@/michalv | @/wlk1977 | @/justblitzing | @pekarol | @RSAjakubB

Podujatie
podporili:

Slovenský šachový zväz, Bratislavská šachová akadémia, Šachový obchod

Tešíme sa na Vašu účasť!

