
Moravskoslezský krajský šachový svaz 
IČ: 709 66 141, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
bankovní spojení: Komerční banka, 86-5214050217/0100 

 
 

Online krajský přebor MKŠS mládeže 

v bleskovém šachu 2020 
 

Datum:  sobota 30. 5. 2020 

 

Místo:   herna www.chess.com  

 

Ředitel:  IA Ing. Petr Záruba, 739 642 815, zaruba@chessfm.cz, na chess.com: godoth1982    

 
Přihlášky: max. do 29. 5. 2020, 18.00 hod. na e-mailovou adresu ředitele turnaje 

V přihlášce uveďte jméno a přezdívku na serveru www.chess.com, ročník narození 
 

Zahájení: v 15.00 hod. 

 

Tempo:  3 min + 2s/tah   

 
Systém: švýcarský systém na 13 kol, turnaje se můžou zúčastnit jen hráči z federace CZE a 

registrovaní v oddílech MKŠS  
 v případě pádu serveru bude turnaj anulován a odehrán v náhradním termínu 
 

Hodnocení: Dle www.chess.com - 1. počet získaných bodů, 2. Sonneborn-Berger, 3. vyšší rating na 

serveru, vyhlášení proběhne po anticheatingové kontrole serverem  

 
Ceny:   budou předány na prvním turnaji GP MKŠS 20/21 

poháry získají první tři a nejlepší dívka v kategoriích do 20, 18, 16, 14, 12, 10 let 
 
Organizace: - pro účast v turnaji je nutné být součástí skupiny MKŠS - mládež na serveru 

www.chess.com – odkaz zde. 
 - do skupiny budou přijati jen přihlášení hráči  

- přihlásit se do turnaje před jeho startem (turnaj bude organizován pro skupinu) a 
založen minimálně hodinu před samotným startem 
- před startem turnaje mějte raději otevřené okno jen se serverem www.chess.com, 
aby Vás server správně nalosoval a vy včas zahájili hru 

  - bílý má cca 10 sekundovou ochranu, aby zahájil hru, pak už mu běží čas 
- další kolo je nalosováno ihned po dohrání poslední partie aktuálního kola, proto raději 
neodcházejte od počítače, ať start dalšího kola neprošvihnete. Můžete sledovat partie, 
které se v turnaji ještě hrají  
 
 

 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že díky Vaší trpělivosti tento turnaj 

proběhne v klidu a že si společně strávený čas užijete. 
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