
Šimon Peroutka 
vás srdečně zve na první 

On-line krajský přebor v bleskovém šachu 

pátek 16.4. 2021 v 18:00 

Z pověření ÚKŠS pořádá ŠK Spartak Ústí n. L. 

Hlavní organizátor: Šimon Peroutka 

Rozhodčí: Z pověření STK ÚKŠS Pavel Chrz 

Termín: pátek 16.4. 2021, 18:00 hodin 

Místo: Herna lichess.org (dále v textu jen lichess), konkrétně v týmu 

UKŠS.  

Odkaz na něj je zde: https://lichess.org/team/ukss 

Bude se hrát v turnajové místnosti „UKŠS KP“ 

https://lichess.org/swiss/txYDwoig  

Právo účasti: Všichni hráči musí mít platnou registraci v ÚKŠS. 

Přihlášky: Účastníci podají přihlášku do lichess klubu ÚKŠS, tlačítkem 

„Join“ – „přidat se“ https://lichess.org/team/ukss  

 kde bude jméno, příjmení a název oddílu. (Vyjma těch, kteří jsou již 

členy) 

Další informace k přihlášení: 

Každý musí mít plně funkční účet na https://lichess.org/  

Všichni musí být přihlášeni do turnaje před začátkem turnaje. Pokud hráč 

se přihlásí do turnaje po začátku 1.kola, bude z něho vyloučen. 

Dovoleno je přihlášení do turnaje neodehrání 1. kola (systém vás označí 

jako neaktivního a nebudete slosováni do dalšího kola). 

Startovné: zdarma 

Časový plán: 1. kolo začíná v 18:00. 

 Další kola nejsou pevně časově nastavena, budou se hrát vždy 1 

minutu po skončení kola předchozího. 

Tempo: 3 minuty + 1 sekunda za každý provedený tah 

https://lichess.org/team/ukss
https://lichess.org/swiss/txYDwoig
https://lichess.org/team/ukss
https://lichess.org/


Hrací systém: Švýcarský na 11 kol 

 O konečném pořadí rozhoduje (dle lichess): 1. Počet získaných 

bodů, 2. Sonnerborn-berger, 3. Výkon (Performance). 

Zápočet: Partie budou započítány na rating serveru lichess.org, na FIDE 

elo se nezapočítává. 

Výsledky: Pokud při turnaji nebude podezření na cheating, výsledky 

budou vyhlášeny ihned po skončení turnaje. Pokud je zde podezření 

z cheatingu a ukáže se jako oprávněné, organizátor vyřadí příslušného 

hráče z konečných výsledků. 

Cenový fond: 

  1.-3 místo – věcné ceny. 

Poznámka:  

S jakýmikoli potížemi organizátor pomůže na Discordu. Discord je 

komunikační aplikace pro komunity. 

Discord je kompatibilní se všemi operačními systémy. 

Odkaz na discord místnost lichess klubu UKŠS: 

https://discord.gg/AsSDq55aFK 

Možno též kontaktovat: 

Pavel Chrz, 602139998, pavel.chrz@sachyusti.cz   

 

Organizátor nedoporučuje používat internetový prohlížeč Mozilla Firefox. 

(Občas se v tomto prohlížeči neobjevují figurky, musí se zmáčkout 

Ctrl+F5). S jinými prohlížeči tyto problémy nejsou.  

Krajský přeborník má zdarma startovné na on-line MČR, příp. mu bude 

vráceno, pokud uhradil. 

Účastněním se turnaje hráč prohlašuje, že si přečetl propozice, a 

souhlasí s nimi. Také se hráč zavazuje hrát fair-play a nebudou 

užívat nepovolených pomůcek (programů či jiné osoby). 

 

     Těšíme se na vaši účast  

Šimon Peroutka  Pavel Chrz 

organizátor turnaje                          za pořadatelský klub 
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