Městský dům dětí a mládeže Vlašim příspěvková organizace pořádá:

Online ligu Domečku Vlašim vol. 2
Třetí online turnaj v online rapid šachu
Ředitel turnaje: Lukáš Filip, lukas.filip888@gmail.com, +420 722 407 110
Hlavní rozhodčí turnaje: Petr Havelka, petr.ino@tiscali.cz, +420 602 124 564
Termín: pátá lednová sobota 30. 01. 2021
Start: turnaj začne v 9:00 hodin
Místo konání: internetová šachová herna www.chess.com
Na stránce: https://www.chess.com/club/sachovy-klub-pravonin
Startové: turnaj je zdrama
Časový plán:
8:00 - 8:55 hodin - přihlášení do turnaje na chess.com
9:00 hodin - začátek 1. kola
Právo účasti: Šachisté narozeni 1. 1. 2004 a mladší.

Turnaj „A”
ročníky 2004 - 2009
Turnaj „B”
ročníky 2010 - mladší
Ceny pro turnaj „A” a „B”:

Přihlášky:
posílejte na email: petr.ino@tiscali.cz do 30. 01. 2021 do 7:00 hod.
Pro nové šachisty:
Do emailu napište jméno a příjmení, datum narození
a jméno na serveru chess.com.
Prosíme o úplnou adresu bydliště včetně PSČ.
Je nutné se zaregistrovat na www.chess.com. Registrace je zdarma.
Není povinnost mít přezdívku přímo se svým jménem, nicméně v
informacích o hráči musí být uvedeno jméno a příjmení hráče.

1. pohár a medaile, diplom
2. medaile, diplom
3. medaile, diplom
Tipovací soutěž:
Tipni si kolik remíz bude v turnajích.
Více na www.sachypravonin.webnode.cz

Informace k turnajům:

Upozornění:
Účastníci turnaje prohlašují, že budou hrát podle
zásad fair play a nepoužijí během turnaje pomoci
šachových programů, knih, jiné osoby či jiné pomůcky.
Organizátoři nenesou odpovědnost za vaše připojení k internetu,
doporučujeme tedy hrát se stabilním připojením k internetu.
Hráči, kteří vyhrají ceny, budou následně zkontrolování
anti cheatingovým programem pro zachování fair play.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Systém soutěže: Švýcarský na 7 kol.
Nasazení: nasazení, losování a pořadí
bude dle serveru chess.com.
Tempo hry: 10 min na partii s bonusem
2 sekundy na každý provedený tah
V případě zájmu může turnaj „A” hrát
i mladší dítě.

Výsledky těchto turnajů se započítávají do online ligy Domečku Vlašim

K turnaji Vás srdečně zve ředitelka MěDDM Vlašim
Pavla Homolková
Webové stránky: https://www.mddmvlasim.cz/ a https://www.sachypravonin.webnode.cz/

