
 

Sponzoři: Město Lysá nad Labem, Misan s r.o., ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s r.o., Výstaviště Lysá 
nad Labem 

Městská liga šachu ON-LINE 

 
ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. pořádá ve školním roce 2020/2021 soutěž mládeže – jednotlivců v šachu 

ON-LINE. Jedná se o sedm turnajů dětské LIGY v rámci programu Šachy do škol pro děti ze základních 

škol v Lysé nad Labem.. 

Termíny:            10. 3. 2021       - 0. kolo  

          17. 3. 2021       - 1. kolo 

          24. 3. 2021       - 2. kolo  

          31. 3. 2021       - 3. kolo  

           7. 4. 2021        - 4. kolo   

         14. 4. 2021        - 5. kolo   

         21. 4. 2021        - 6. kolo 

         28. 4. 2021        - 7.kolo   

Kdy:                             ve středu v předem stanovených termínech 

                                     16:30 prezentace 

                                     17:00 zahájení  

                                     19:30 ukončení   

Kde:                            lichess.org  

                                    skype 

Organizátor:              Havlena Miloš                  

Hrací systém:            švýcarský systém dle liches.org  

                                   5 kol 

                                   čekací doba 5 minut, přestávka mezi koly 2 minuty  

                                   hodnocená hra pro RAPID RATING ELO lichesss,org 

Hrací tempo:            10+5  (deset minut na partii s přídavkem 5 vteřin za tah) 

Hodnocení:              a) Body za umístění v jednotlivých turnajích. Pomocné hodnocení 

                                      V případě rovnosti bodů dle lichess.org.  

                                 b)  Každému účastníkovi se započte 5 nejlepších turnajů (bodové výsledky) 

                                       V případě rovnosti bodů lepší výsledek ze všech vzájemných zápasů   

                                       V případě rovnosti bodů body ze všech turnajů. 

                                       Při shodě všech výše uvedených - Los 

Přihlášky:                 1. registrace na lichess.org , 2. přidat hráče do týmu, 3. přidat hráče do turnaje   

                                      postup v MANUÁLU vč. hesel  

                                  4. přihlásit se k partii    

Pravidla:                  hraje se dle pravidel FIDE 

                                  pokud se hráč nestihne přihlásit k partii do 5 minut od zahájení kola – prohrává    

                                  organizátor si vyhrazuje kontrolu hracího místa přes skype 

Startovné:                zdarma  

Právo účasti:           mládež ze škol v Lysé nad Labem a Litoli do 15 let  

                                 nominaci hráčů zašle organizátor e-mailem s heslem k turnaji.   

První tři nejlepší děti dle kategorí HD10, HD12 a HD 14 obdrží diplom. Po skončení 7. turnaje obdrží 

všechny děti věcné ceny a tři nejlepší poháry.. 

 

Miloš Havlena 


