
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V 

ONLINE BLESKOVÉM ŠACHU 2020

Termín: 25. 4. 2020 v 18:00 hodin 
Místo: Internetová herna www.chess.com
Pořadatel turnaje: Šachový svaz České republiky z. s.
Ředitel turnaje: RNDr. Martin Petr, PhD.

Právo účasti: 
Všichni hráči musí mít platnou registraci v ŠSČR a na listině FRL nesmí být uvedeni pod jinou federací než CZE. 
Výjimkou jsou divoké karty a sponzorská místa.

Přihlášky: 
Na email mcronline@email.cz, případně na telefonní číslo: +420735920411 nejpozději do 23. 4. 2020. 
Do přihlášky prosím uveďte jméno a příjmení, Vaši přezdívku na serveru chess.com, datum narození a FIDE 
rating pro bleskový šach.

Další informace k přihlášení do turnaje: 

 je nutné, aby každý z účastníků měl založen účet na serveru www.chess.com

 není povinnost mít přezdívku přímo se svým jménem, nicméně v informacích o hráči musí být 
uvedeno jméno a příjmení hráče

 dále je potřeba, abyste byli na serveru chess.com členem skupiny/týmu MČR v online bleskovém 
šachu (www.chess.com). Do skupiny budou přijati hráči po potvrzeném vkladu do turnaje.

Vklad: 150 Kč; GM, WGM, IM, WIM mají vklad zdarma. 
Vklad je nutné uhradit předem bankovním převodem na účet číslo: 222727248/0600
nejpozději do 23. 4. 2020, s variabilním symbolem Vašeho data narození ve formátu RRMMDD. 
Turnajový vklad je nevratný!

Časový plán turnaje: 

 přihlášení do turnaje: na serveru chess.com od 20. 4. do 25.4. 17:59; přímý odkaz na turnaj bude 
upřesněn ve skupině na chess.com i v článku na webu chess.cz

 start turnaje v 18:00

Tempo hry: 
3 minuty + 1 sekunda za každý provedený tah

Hrací systém: 
Hraje se švýcarským systémem na 13 kol.
O konečném pořadí rozhoduje: 1. počet získaných bodů, 2. Sonneborn-Berger, 3. vyšší rating na serveru 
chess.com.

Zápočet:
Partie budou započítány na rating serveru chess.com, nebudou započítány na rating FIDE.



Výsledky: 
Budou oznámeny do 2 dní po ukončení turnaje, až po anti-cheatingové kontrole. Nezávislou anti-cheatingovou 
kontrolu provádí provozovatel serveru chess.com. Proti rozhodnutí provozovatele serveru chess.com se není 
možné odvolat!

Cenový fond: 
Finanční ceny v celkové výši min. 50.000 Kč, věcné ceny v celkové hodnotě min. 25.000 Kč.

1. místo                           8.000 Kč  + dřevěné, ručně vyřezávané šachy

2. místo 5.000 Kč 7. místo 2.000 Kč
3. místo 3.500 Kč 8. místo 2.000 Kč
4. místo 3.000 Kč 9. místo 1.500 Kč
5. místo 2.500 Kč 10. místo 1.500 Kč
6. místo 2.500 Kč 11. – 15. místo 1.000 Kč

  16. - 20. místo:    věcná cena v hodnotě min. 500 Kč
  115. místo:    dárkový poukaz v hodnotě 1. 000 Kč do vinařství Pšovský

Nejlepší ženy:             1. místo 2.500 Kč + roční předplatné časopisu Apetit + poukaz na nákup květin v
prodejně „Naše kytky“ v hodnotě 2.000 Kč
2. místo 2.000 Kč + roční předplatné časopisu Marianne bydlení + poukaz na nákup 
květin v prodejně „Naše kytky“ v hodnotě 1.000 Kč
3. místo 1.500 Kč + Kuchařka z edice Apetit + poukaz na nákup květin v prodejně „Naše 
kytky“ v hodnotě 1.000 Kč

          4. místo 1.000 Kč + poukaz na nákup květin v prodejně „Naše kytky“ v hodnotě 500 Kč
          5. místo 500 Kč + poukaz na nákup květin v prodejně „Naše kytky“ v hodnotě 500 Kč

                                       6. - 10. místo poukaz na nákup květin v prodejně „Naše kytky“ v hodnotě 500 Kč

Nejlepší junior (ročník 2000 a mladší): 1.místo 1.500 Kč + cena od společnosti Biomedica, spol. s.r.o. + 
prémiové členství na serveru www.chess.com
2.místo 1.000 Kč + cena od společnosti Biomedica, spol. s.r.o. + 
prémiové členství na serveru www.chess.com
3.místo 500 Kč + cena od společnosti Biomedica, spol. s.r.o. + 
prémiové členství na serveru www.chess.com

Nejlepší juniorka obdrží poukaz na nákup květin v prodejně „Naše kytky“ v hodnotě 2.000 Kč.            
Nejlepší tři juniorky obdrží prémiové členství na serveru www.chess.com.

Nejlepší žáci (ročník 2005 a mladší): 1.místo Powerbanka + 1měsíční diamantové členství na serveru 
www.chess.com
2.místo Powerbanka + 1měsíční diamantové členství na serveru 
www.chess.com
3.místo Kniha Michala Konopky: Černobílá magie + 1měsíční 
diamantové členství na serveru www.chess.com



Nejlepší senior (ročník 1960 a starší): 1.místo 1.500 Kč
2.místo 1.000 Kč
3.místo     500 Kč

Nejlepších pět seniorů obdrží speciální cenu od společnosti Biomedica, spol. s.r.o.
Nejlepší seniorka obdrží poukaz na nákup květin v prodejně „Naše kytky“ v hodnotě 2.000 Kč.

Ceny pro vítěze elových kategorií (podle FIDE ratingu pro bleskový šach):
0  - 1599: dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr sýrů a dalších italských specialit v prodejnách LA 

FORMAGGERIA
1600  - 1899: dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr sýrů a dalších italských specialit v prodejnách LA    

FORMAGGERIA
1900 - 2099: dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr sýrů a dalších italských specialit v prodejnách LA 

FORMAGGERIA
2100 - 2299: dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr sýrů a dalších italských specialit v prodejnách LA 

FORMAGGERIA

Nejlepší tři manželské páry vyhrají ubytovací voucher pro dvě osoby na dvě noci v hotelu společnosti EA 
Hotels. Je jen na vás, zda si vyberete hotel v Praze či Hradci Králové. O tyto ceny mohou soutěžit i páry 
nemanželské, tyto páry však musí v přihlášce zažádat o výjimku, o které posléze rozhodne pořadatel!

Finanční ceny budou odeslány na bankovní účet oceněných. 

Souběh cen je možný.

Upozornění:
Účastníci turnaje prohlašují, že budou hrát podle zásad fair-play a nepoužijí během turnaje pomoci šachových 

programů či jiné osoby. Účastí v turnaji hráč souhlasí s propozicemi. 

Děkujeme všem hlavním sponzorům turnaje.




