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GP online krajský přebor MKŠS mládeže 

v bleskovém šachu 2021 
 

Termíny: Pátky 19. 3., 2. 4., 9. 4. a 23. 4 vždy od 16:00. Je možné se zúčastnit jednotlivých turnajů 

Kategorie: HD14 (2007 a mladší) a HD18 (2003 a mladší). Mladší hráči se můžou přihlásit do vyšší kategorie. 

Místo:   Herna www.lichess.org  

Ředitel:  IA Ing. Petr Záruba, 739 642 815, zaruba@chessfm.cz, na lichess.org: godoth    

Přihlášky: Do 15:00 před začátkem turnaje (poté bez garance účasti) na e-mailovou adresu ředitele turnaje 
V přihlášce uveďte jméno a přezdívku na serveru www.lichess.org, ročník narození, kategorie, kterou 
chcete hrát 

Tempo:  5 min + 5s/tah   

Systém: 4 turnaje hrané švýcarským systémem na 9 kol, o pořadí v turnaji rozhoduje: 1. počet získaných bodů, 
2. Sonneborn-Berger, 3. vyšší rating na serveru  
Turnajů se můžou zúčastnit jen hráči z federace CZE a registrovaní v oddílech MKŠS  

 V případě pádu serveru v průběhu turnaje bude turnaj anulován a o dalším postupu rozhodne VV MKŠS 
Grand Prix:  Za umístění v každém turnaji se do celkového pořadí GP započítávají tyto body, zvlášť vyhodnocení pro 

chlapce a dívky  

1. místo 20 bodů, 2. místo 18 bodů, 3. místo 17 bodů a dále sestupně po jednom bodu každý hráč nebo 

hráčka, který se turnaje zúčastní, obdrží alespoň bod. Neúčast v turnaji = 0 bodů do celkového pořadí 

GP a 0 bodů do partiových bodů  

Vyhodnocení GP: dle dosažených výsledků v jednotlivých turnajích v příslušných kategoriích.  

O konečném pořadí hráčů a hráček v jednotlivých kategoriích rozhoduje:  

1. součet bodů Grand Prix ze všech turnajů mimo nejhoršího 

2. součet dosažených partiových bodů ze všech turnajů mimo nejhoršího  

3. součet bodů Grand Prix ze všech turnajů  

4. součet dosažených partiových bodů ze všech turnajů 

Ceny:  Minimálně pro první 3 chlapce a dívky celkovém pořadí GP v každé kategorii. Vyhlašují se zvlášť chlapci 
a dívky: 
chlapci - poukázky ve výši 500, 300, 100 Kč, nejlepší v kategorii do 16, 12, 10 let – 200 Kč 
dívky - poukázky ve výši 300, 200, 100 Kč, nejlepší v kategorii do 16, 12, 10 let – 200 Kč 
Ceny v absolutním pořadí a v kategorii je možné kumulovat 
Hráči a hráčky, kteří odehrají všechny 4 turnaje budou zařazeni do tomboly o poukázku ve výši 200 Kč. 
Podmínkou pro vyplacení ceny je, že oprávněný nebude do vyhlášení obviněn z porušení 
Anticheatingových pravidel. 

Organizace: - pro účast v turnaji je nutné být součástí jedné ze skupin na serveru www.lichess.org:  
MKŠS – mládež – U14 nebo MKŠS – mládež – U18 

 - do skupiny budou přijati jen přihlášení hráči  
- přihlásit se do turnaje před jeho startem (turnaj bude organizován pro skupinu) 
- další kolo je nalosováno 1 minutu 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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