Šachový klub SK OAZA Praha
pořádá

O Jarního krále, královnu
v online rapid šachu do 18 let.
Termín konání: ve středu 12.5. 2021, start v 17:00
Místo konání: Internetová herna www.chess.com, na stránce https://www.chess.com/club/oaza-mladez
Časový plán: 16:00 až 16:55 – přihlášení do turnaje na chess.com, 17:00 - začátek 1. kola
Ředitel turnaje: Jakub Čmiko, jakub.cmiko@foosball.cz, 608666215
Právo účasti: Šachisté narozeni 1.1. 2003 a mladší.
Přihlášky: posílejte na email: jakub.cmiko@foosball.cz do 11.5. 2020 20:00. Do emailu napište jméno a příjmení, datum narození
a jméno na serveru chess.com. Po uhrazení startovného vám bude potvrzená registrace.
Je nutné se zaregistrovat na www.chess.com. Registrace na na chess.com je zdarma.
Není povinnost mít přezdívku přímo se svým jménem, nicméně v informacích o hráči musí být uvedeno jméno a příjmení hráče.
Startovné: 50,- Kč/hráč – pošlete na účet 216820091/0300, (do zpráv pro příjemce uveďte vaše jméno)
Po zaplacení startovného bude hráč registrován a uvidí se na startovní listině na http://chess-results.com/tnr558980.aspx?lan=5 a
následně přijat jako člen do turnajové místnosti, viz tento odkaz: OAZA Mládež
Odkaz na turnaj ZDE
Systém soutěže: Švýcarský na 7 kol. Všechny kategorie v jednom turnaji.
Nasazení: Nasazení, losování a pořadí bude dle serveru chess.com.
Tempo hry: 10 min na partii s bonusem 2 sekundy na každý provedený tah
Ceny: 1. místo 300,- Kč, 2. místo 200,- Kč, 3. místo 100,- Kč
Nejlepší hráč narozen od 1.1. 2006 do 31.12. 2008, od 1.1. 2009 do 31.12 2011 a od 1.1. 2012 a mladší: 100,- Kč
Nejlepší dívka narozená od 1.1. 2003 do 31.12. 2005, od 1.1. 2006 do 31.12. 2008, od 1.1. 2009 do 31.12 2011 a od 1.1. 2012 a
mladší: 100,- Kč
Losovaná cena: 100,- Kč
Ceny budou vyplaceny přes bankovní účet.
V případě účasti nad 50 dětí se navýší cenový fond.
Upozornění:
Účastníci turnaje prohlašují, že budou hrát podle zásad fair-play a nepoužijí během turnaje pomoci šachových
programů, knih, jiné osoby či jiné pomůcky.
Organizátoři nenesou odpovědnost za vaše připojení k internetu, doporučujeme tedy hrát se stabilním připojením k
internetu. Hráči, kteří vyhrají ceny, budou následně zkontrolování anti cheatingovým programem pro zachování fair play.
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Web: http://www.skoaza.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/sachyoaza

