
Propozice šachových turnajů      ŠACHPARÁDA 2    pořádaných Šachy Krnov, z.s.

1. Úvod

1.1 Šachparáda je nová série turnajů pro všechny členy a příznivce šachového klubu Šachy Krnov,
z.s. a pozvané hosty z jiných oddílů, která se bude hrát každý čtvrtek počínaje 29. 4. 2021 na online
šachové platformě Lichess. První cyklus zahrne 7 hracích termínů.

1.2  Hlavním  smyslem  turnaje  je  poskytnutí  kvalitních  tréninkových  příležitostí  pro  všechny
zájemce o šachovou hru v pravidelném cyklu.

1.3 Turnaje se budou hrát ve 2 výkonnostních skupinách. A – ELO rapid nad 1100 + všichni hráči
ze soupisek 1.ligy mládeže, B – ELO rapid pod 1600 a bez ELO.

2. Systém hry a přihlášky

2.1 V určený hrací den jsou do turnaje zařazení všichni hráči, kteří se do stanoveného času přihlásí
k  účasti.  Přihlašování  do  turnaje  začíná  dnem  zveřejnění  odkazu  na  turnaj  na  stránce
www.sachykrnov.cz/index.php?page=turnaj-on-line (cca 6 dní před turnajem) a končí 30 minut před
zahájením turnaje. Návody jak se zaregistrovat a přihlásit do turnaje na serveru https://lichess.org/
jsou v přiloženém souboru Průvodce turnaje.pdf Tento průvodce si nastudujte a uložte. Prosíme
rodiče, aby svým dětem, které nemají dostatečné zkušenosti, pomohli s registrací do prvních turnajů
než si to samy osvojí.

2.2 Hrací čas je stanoven na 2x10 minut na partii. Hraje se na 7 kol švýcarským systémem.

2.3 Platí přísný zákaz přidávání času soupeři. V případě porušení budou hráči vyloučeni.

2.4 Pro hráče uvedené na soupiskách 1. ligy mládeže je povinná účast v alespoň 75% z turnajů v
rámci přípravy na zápasy 1. ligy, které nás čekají na přelomu května a června 2021.

3. Termíny

3.1 Každý čtvrtek od 29. 4. 2021 do 10. 6. 2021 (2. cyklus) v čase od 16:00 do 18:30 hodin. Turnaj
začne vždy přesně v 16:00, proto je nutné být na začátku přítomen.

4. Hodnocení

4.1 Účast v každém turnaji bude oceněna 2 body. Vítězství v každém turnaji bude oceněno 10 body,
druhé místo 6 body a 3. místo 4 body. Každý, kdo v druhém cyklu 7 turnajů získá v součtu více než
20 bodů získá poukázku na nákup šachové literatury. Přepočet 1 bod = 20 Kč.

4.2 Z hodnocení o ceny v pořadí jednotlivých turnajů jsou vyloučení všichni hráči starší 18 let.  To
znamená, že pokud se například v turnaji A umístí nejlepší hráč mladší 18 let na 4. místě, tak pro
účely hodnocení bude považován za vítěze a získá do hodnocení 10 bodů.

4.3 Vyhodnocení 2. cyklu turnajů bude provedeno do 20. 6. 2021.

5. Organizační zajištění

Ředitel turnaje Víťězslav Daříček, tel.: 774613987,  e-mail: info@web-stranka.cz
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