
Otevřený krajský přebor 

v online bleskovém šachu 2021 

Pořadatel turnaje: Jihočeský šachový svaz 

Termín:  10.4.2021 v 16:00 hod. 

Místo:   Internetová herna www.lichess.org 

Ředitel turnaje: RNDr. Ladislav Sýkora 

Právo účasti:  Všichni hráči bez ohledu na platnou (aktivní) registraci v ŠSČR či JŠS. 

Přihlášky: 

Na pošt. schránku durchan@umbr.cas.cz, příp. na tel. č. +420608713742, nejpozději do 

8.4.2021 23:59 hod. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, Vaši přezdívku na serveru 

lichess.org v případě, že jste registrován v JŠS. Pokud jste členem ŠSČR dopište oddíl; 

pokud nejste registrováni, dopište, prosím, adresu trvalého bydliště. 

Další informace k přihlášení do turnaje: 

 Je nutné, aby každý z účastníků měl založen účet na serveru lichess.org 

 Není povinnost mít přezdívku přímo se svým jménem, hráčům bude 9.4. rozeslána 

startovní listina se jmény a přezdívkami. 

 Dále je potřeba, abyste byli na serveru lichess.org členem skupiny/týmu 

Krajský přebor Jihočeského šachového svazu • lichess.org 

 Přihlášením do turnaje hráči prohlašují, že budou hrát podle zásad fair-play a nepoužijí 

během turnaje šachovou literaturu, software či nápovědu jiné osoby. 

 Vklad do turnaje: zdarma 

Tempo hry:  3 minuty + 2 vteřiny za každý provedený tah 

Časový plán:   od 16:00 hod., turnaj švýcarským systémem, počet kol bude dle počtu 

přihlášených upřesněn 9.4. Předpoklad cca 3 hodiny, tj. do 19:00 hod. 

Pomocná hodnocení: 

Protože u turnajů na Lichess herně nelze přenastavit pomocná hodnocení dle Soutěžního řádu 

ŠSČR, bude použito nastavení dle doporučení dodatku FIDE pravidel, tj. 1. Buchholz krácený 

o výsledek s nejslabším soupeřem, 2. Buchholz, 3. vzájemný zápas, 4. ARO, 5. větší počet 

výher, 6. větší počet výher černými, 7. větší počet partií černými, 8. SB. 

Cenový fond: 1. místo 500 Kč, 2. místo 300 Kč, 3. místo 200 Kč. 

Nejlepší jč. účastník (aktivní registrovaný hráč JŠS) má zdarma vklad 

na MČR v online bleskovém šachu 2021, 17. dubna 2021. 

Oficiální výsledky budou oznámeny do 2 dnů, až po anticheating. kontrole a finanční 

ceny budou odeslány na bankovní účet oceněných. 
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