
 
 

Winter TopŠach Open 3.0 
Možnost kvalifikace na Winter TopŠach Trophy 

 
Datum:  sobota 28.11.2020 
 
Místo:   herna www.chess.com 
 
Organizátor:  TopŠach, ve spolupráci s ŠSČR 
 
Ředitel turnaje: Filip Neumann, filipneumann.topsach@gmail.com, na www.chess.com JustFilip05 
   
Komentátoři: Filip Neumann, Ondřej Nytra a další, celý turnaj bude komentován na youtube kanále 

TopŠach 
      
Přihlášky:  Na e-mail: TopSach@seznam.cz, nejpozději do 27.11.2020, do přihlášky uveďte své                                     

jméno a příjmení, přezdívku na www.chess.com a rok narození. K vaší účasti v turnaji 
je potřeba podat žádost o přijetí do klubu Winter Topšach Open. Vítězové Winter Top-
Šach Openu 1.0 a 2.0 nemohou hrát tento turnaj. 
 

Zahájení:  !!!ve 14:00 hod.!!! 
 
Tempo:  10 min + 2s/tah 
 
Systém:  Open turnaj švýcarským systémem na 9. kol pro hráče do 18 let (2002 a mladší). 
 
Hodnocení:  1. Počet bodů – 2. Sonneborn-Berger – 3. Vyšší elo na serveru  
 
Ceny:   1. místo – právo účasti na Winter TopŠach Trophy 
   1.– 10. místo – věcná cena 

Cena pro nejlepší dívku a hráče do 14 let 
 

Organizace:  -     turnaj bude vytvořen minimálně den předem 
(Připojit se můžete až hodinu před začátkem turnaje)  

- Do turnaje se lze připojit jen pokud jste členem klubu Winter TopŠach Openy 
- před startem turnaje mějte otevřené okno s turnajem, aby Vás server správně  

        nalosoval a vy včas zahájili hru, do turnaje se lze zapojit i později  
- další kolo je nalosováno bezprostředně po dohrání poslední partie aktuálního kola, 

proto raději neodcházejte od počítače v době, kdy se hrají poslední partie, ať start 
dalšího kola neprošvihnete. Můžete sledovat partie, které se v turnaji ještě hrají 

Anticheating: -   pokud bude pořadatel přesvědčen, že někdo z účastníků nehrál čestně má právo mu  
  nepředat cenu a vzít jeho příčku (hráči se turnaj nezapočítá a nesmí hrát další Openy). 
 

Veškeré dotazy směřujte na ředitele turnaje (kontakt je uveden výše) 
 

Na tento turnaj se velmi těšíme, a doufáme že si ho 
v duchu fair play všichni společně užijeme! 
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