
Winter TopŠach Trophy 
 
Organizátor:  TopŠach, ve spolupráci s ŠSČR 
 
Termín:   1.12.-20.12.2020 
 
Místo:   herna www.chess.com 
 
Ředitel turnaje:  Filip Neumann, filipneumann.topsach@gmail.com, na www.chess.com JustFilip05 
 
Komentátoři:  Filip Neumann, Ondřej Nytra + speciální hosté celý turnaj bude komentován na youtube kanále TopŠach 
 

Hrací systém 
   
1. Základní skupina: Uzavřený turnaj pro 10 hráčů, každý s každým 2 partie (25 min. + 10s/tah), v případě nerozhodného stavu (1:1), 

následuje tiebreak (2 blitz partie, 3 min. + 2s/tah + pokud bude nutné, následuje tzv. Armageddon) 
- Armageddon (bílý 5 min. – černý 4 min., černý vítězí v případě remízy, barvy se volí pomocí náhodného losu)  
- za výhru v rapidech 3 body, za výhru v tiebreaku 2 body, za prohru v tiebreaku 1 bod a za prohru v rapidech 0 bodů 

 
Hodnocení Z. skupiny: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. skóre z rapid partií, 4. větší fide elo pro vážné partie 
 
2. Postup do play off: 1. – 6. v pořadí postupují ze základní skupiny do tzv. play off (1. a 2. postupují rovnou do semifinále, 3. – 6. 

postupují do čtvrtfinále) 
3. Systém play off: Ve čtvrtfinále se utkají 3. s 6. a 4. s 5. (podle umístění v základní skupině).  
       V semifinále se utkají: vítěz skupiny s vítězem utkání 4. s 5., 2. ve skupině se utká s vítězem utkání 3. s 6. 

Ve finále pak vítězové semifinálových zápasů, poražení semifinalisté se utkají v zápase o 3. místo. 
 

Tempo celé play off: -      4 partie s tempem 25 min + 10s/tah  
- pokud bude stav nerozhodný (2:2) následuje tiebreak- 2 blitz partie 5 min. + 3s/tah 
- po vyrovnaném stavu v blitzu, následuje Armageddon (bílý 5 min. – černý 4. min., černý vítězí v případě 

remízy), barvy pro Armageddon se volí pomocí náhodného losu. 
 
Herní plán:  1.kolo 1.12. 15:00  5.kolo 7.12.   15:00   9.kolo               12.12.  15:00 
        2.kolo 2.12. 15:00  6.kolo 8.12.   15:00   Čtvrtfinále       14.12.  15:00 1. a 2. rapid,3. a 4. rapid+ případný tiebreak 15.12. 15:00 
        3.kolo 4.12. 15:00  7.kolo 10.12. 15:00   Semifinále       16.12.  15:00 1. a 2. rapid,3. a 4. rapid+ případný tiebreak 17.12. 15:00 
        4.kolo 5.12. 15:00  8.kolo 11.12. 15:00   Zápas o 3. místo 19.12.  14:00 
                     Finále                   20.12.  14:00 
Po domluvě s ředitelem turnaje a soupeřem se dá případně pozměnit datum a čas kola/zápasu, snažte se prosím co nejméně 
přesouvat termíny, ať nenastávají zbytečné komplikace. 
 
Ceny:   každý hráč dostane věcnou cenu (čím lepší umístění, tím hodnotnější cena) 
 
Oprávnění účastníci 
1. vítěz minulé TopŠach Trophy – Jakub Kůsa 
2. druhý v pořadí na minulé TopŠach Trophy – Petr Gnojek 
3. třetí v pořadí na minulé TopŠach Trophy – Jakub Vojta 
4. vítěz Winter TopŠach Openu 1.0 
5. vítěz Winter TopŠach Openu 2.0 
6. vítěz Winter TopŠach Openu 3.0 
7. hráč s nejvyšším součtem bodů ze všech tří Winter TopŠach Openů  
(při shodném počtu bodů, rozhoduje nejlepší umístění, dále pak vyšší fide elo pro vážné partie) 
8. druhý hráč v pořadí s nejvyšším součtem bodů ze všech tří Winter TopŠach Openů 
9. třetí hráč v pořadí s nejvyšším součtem bodů ze všech tří Winter TopŠach Openů 
10. divoká karta organizátora 

 
Výsledky budou průběžně aktualizovány, můžete si je prohlédnout ve vzkazech klubu Winter TopŠach Trophy a budeme je ukazovat 
na streamu. 
 

Těšíme se na tento turnaj, a doufáme že si ho v duchu fair play 
všichni společně užijeme! 

http://www.chess.com/
mailto:filipneumann.topsach@gmail.com
http://www.chess.com/
https://www.chess.com/member/justfilip05
https://www.youtube.com/channel/UC4OXqFFZbx7BJj4-x-TqmCg

