
 

  

P O Z V Á N K A     –      P R O P O Z Í C I E    
 

 CVČ  Banská Bystrica, ŠK pri MO Matice Slovenskej   Banská Bystrica,   ŠK  JUNIOR 

pri CVČ Banská Bystrica MOMS a KŠZ B. Bystrica 

 

usporiadajú  dňa  3.1.2022 pondelok   XXVI. ročník 
tradičný  

NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ  OPEN  ONLINE  

BANSKÁ    BYSTRICA   2022 
 

pri príležitosti 

29.výročia vzniku Slovenskej republiky 
Miesto:                           ONLINE  lichess.org   

Predseda org. Rady   JUDr. Pavol Boroň, predseda MO Matice Slovenskej  

Organizačná rada:    Z. Gregor riaditeľ turnaja,  V. Haring organizátor , P Lovčičan 

rozhodca    

Systém hry:     Švajčiarsky systém na 7 kôl. Tempo hry 7 min. + 3 s/ťah pre každého hráča. 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 
                                                   

Program:      3.1.2022    Prezentácia 17 :30 – 17: 55    začiatok 1. kola o  18:00 hod 

   

Prihlášky:  Do 2.1.2022. Prostredníctvom prihlasovacieho formulára: https://forms.gle/9S6nPA7cTubW82Mw6 

Hráč musí mať vytvorené osobné konto na lichess.org. Hráč musí požiadať o vstup do tímu na lichess.org. bude 

žiadosť akceptovaná administrátorom skupiny. Aktualizovaný zoznam hráčov do 2.1.2022    Kontakt:  Vladimír 

Haring MT 0908 488543 haringvlado@gmail.com  Zdenek Gregor MT 0907 821801zdenekgregorbb@gmail.com  
 

Vstup do tímu ŠK Junior CVČ Banská Bystrica.   https://lichess.org/team/sk-junior-cvc-banska-bystrica 
              
       
 
Vstup do Turnaja  https://lichess.org/swiss/vOXKI4kK 
 

Hodnotené kategórie a ceny:    Hlavná kategória   Novoročný Open   -   víťaz  Matičný pohár M R Štefánika 

a diplomy pre hráčov na 1.-3. mieste      

        Chlapci do 18 rokov,  Dievčatá do  18 rokov  - víťaz kategórie pohár a diplom za 1.-3. miesto  

                      Seniori nad 65 rokov – diplom za 1.-3. miesto  

       Ceny budú víťazom kategórií odoslané poštou resp. odovzdané osobne riaditeľom podujatia. 
   

O poradí rozhoduje počet bodov. Bodovanie: 1 bod za výhru, 1⁄2 bodu za remízu, 0 bodov za prehru. Pri rovnosti 

bodov rozhoduje o poradí server lichess.org podľa pomocného hodnotenia 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. 

V prípade vážneho podozrenia je možné podať protest na adresu organizátora do 24 hodín od skončenia turnaja.   

                                                                        Tešíme sa na Vás  

Judr. Pavol Boroň                             Ing Zdenek Gregor 
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