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Velikonoční blitz turnaj 

 

Datum:   sobota 3. 4. 2021 

Místo:    herna www.lichess.org 

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

Přihlášky:  max. do 3. 4. 2020, 15.00 hod. na e-mailovou adresu a.stepanova@chessfm.cz  
   V přihlášce uveďte jméno a přezdívku na serveru www.lichess.org, ročník narození  
 

Zahájení:  v 16.00 hod. 

Tempo:   3 min + 2s/tah   

Systém: švýcarský systém na 13 kol 
Hodnocení: Dle www.lichess.org - 1. počet získaných bodů, 2. Sonneborn-Berger, 3. vyšší rating na 

serveru, vyhlášení proběhne po anticheatingové kontrole serverem  

 
Ceny:      budou předány po odvolání krizového stavu 

 - hráči BŠŠ, kteří dohrají turnaj, získají Frymíkův žeton 
- poháry získají první tři v absolutním pořadí, nejlepší žena/dívka, dále v kategoriích. 
- kategorie do 20 let (ročník 2001 až 2004), do 16 let (ročník 2005 až 2007), do 13 let (ročník 
2008 až 2010), do 10 let (ročník 2011 a mladší) a speciální kategorie nad 35 let (ročník 1986 
a starší) 
- udělení pohárů v kategoriích >5 hráčů – 3 poháry 
    3-5 hráčů – 1 pohár 

<3 hráči – kategorie bude spojena s vyšší vyjma kategorie do 
20 let, která bude připojena ke kategorii do 16 let a kategorie 
nad 35 let, která by byla zrušena 

 
Organizace: - pro účast v turnaji je nutné být součástí skupiny Blesky BŠŠ na serveru www.lichess.org – 

odkaz zde.  
  - 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  

 
Nápovědy: - jak se registrovat, orientovat se na serveru www.lichess.org  najdete zde  

- případné dotazy a žádosti o pomoc směřujte na ředitele turnaje. 

 

 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že díky Vaší trpělivosti i tento turnaj proběhne v klidu 

jako všechny předchozí akce a že si společně strávený čas užijete. 
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