
 

Šachový klub Skalica 

Vás pozýva na online turnaj 

CORAgeo CUP
 

      

Termín:    14. marec 2021  o 14:00 hod. 

Miesto:     CORA GEO CUP 

Garant    Tomáš Habiňák 

Riaditeľ turnaja:  Ing. Milan Roman  

Hlavný rozhodca:  Tomáš Perička 

Organizátori:   Martin Kuna, Ela Romanová 

Systém hry: Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo hry 10 min. + 3 s/ťah pre každého 

hráča.      Jednotlivé kolá žrebuje hrací server, 120 sekúnd po skončení 

poslednej partie     kola nasleduje ďalšie kolo. 

Hrá sa podľa pravidiel serveru lichess.org. Výsledky partií budú 

započítané do ratingu pre rapid šach na lichess.org. Tento rating sa 

využíva aj pri žrebovaní. 

Štartovné:    5€, po termíne 8€  

      Číslo účtu: SK36 0900 0000 0002 5106 3970 

      Do správy pre prijímateľa uveďte svoj nick na serveri lichess.           

Cenový fond:   Pohár pre víťaza + vecné ceny  podľa poradia 

Vecné ceny v kategoriách  žiak (ročník 2005 a mladší), žena, senior 

(ročník 1961 a starší), do FIDE ELO 2000 a 1500  

Zoznam vecných cien 

Tombola:  

o štartovné zdarma na CORAgeo blitz ktorý bude v rámci 

Skalického šachového festivalu + ubytovanie zo soboty 21.8. na 

nedeľu 22.8. s raňajkami.  

o tombolová cena CORAgeo 

 

Hodnotenie: O poradí rozhoduje počet bodov. Bodovanie je štandardné, 1 bod výhru, 

1⁄2   bodu za remízu, 0 bodov za prehru. Pri rovnosti bodov rozhoduje o 

poradí server lichess.org podľa pomocného hodnotenia Sonnenborn-

Berger. 

  

https://www.facebook.com/skalicachessfestival
https://lichess.org/team/corageo-cup
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y57p83GCX2WLE1vzF62UAvaI-Hr-d_KKJm7yeV-tevE/edit?usp=sharing
http://sachyskalica.sk/skalicky-sachovy-festival/


 

 

Oficiálne výsledky  turnaja budú vyhlásené do 2 dní od skončenia turnaja po vykonaní 

kontroly partií. V prípade porušenia pravidiel fair-play si organizátor 

vyhradzuje právo   neodovzdať cenu. Hráč porušujúci pravidlá bude 

vyčiarknutý z finálnej    výsledkovej listiny a bude nahlásený na etickú 

komisiu SŠZ. 

 

Fair-play: Hráč zaslaním prihlášky vyhlasuje, že bude hrať v zmysle fair play a 

nebude pri hre využívať akýkoľvek spôsob nápovedy a prijíma 

podmienky servera lichess.org. 

Kontrolu partií vykonajú rozhodcovia za pomoci vyhodnotenia zhody 

ťahov s počítačovým programom. V prípade vážneho podozrenia je 

možné podať protest na adresu organizátora do 24 hodín od skončenia 

turnaja s úhradou protestného vkladu 30 eur. V prípade uznania protestu 

bude protestný vklad vrátený v plnej výške. V prípade, že hráč nechce v 

turnaji ďalej pokračovať, má povinnosť sa odhlásiť. 

 

 

Prihlášky: Prihlásiť sa môžete do 10.3.2021.  Po uvedenom termíne je vyššie 

štartovné. Prihlasovací formulár otvoríte kliknutím SEM. 

Hráč musí mať vytvorené osobné konto na lichess.org. Hráč musí 

požiadať o vstup do tímu CORAgeo CUP na lichess.org. 

Po nabehnutí štartovného na účet Šachového klubu Skalica bude 

žiadosť akceptovaná administrátorom skupiny. Následne sa hráč 

prihlási do turnaja CORAgeo CUP. 

Aktualizovaný zoznam hráčov 

  

 

Tešíme sa na vašu účasť! 

 

https://forms.gle/Tjyyb3dikFKaSxTE8
https://lichess.org/team/corageo-cup
https://lichess.org/swiss/getj3mSL
https://chess-results.com/tnr550320.aspx?lan=4
https://www.corageo.sk/

