
Propozície turnaja na serveri herna.net 

Dátum: 21.3.2020, sobota 

Termín prihlásenia: 20.3.2020, piatok do 20:00 

Administrátor turnaja: Patrik Pinter /Checkmate/ 

Časový rozpis:   9:00 – 1. kolo  

 10:00 – 2. kolo 

 11:00 – 3. kolo  

 13:00 – 4. kolo 

 14:00 – 5. kolo 

 15:00 – 6. kolo 

 16:00 – 7. kolo 

Párovanie turnaja: Prostredníctvom programu Swiss Perfect. 

Zverejnenie párovania: Priamo na stránke herna.net v diskusii. 

Tempo hry: 2 x 20 minút (20 minút na hru pre každého hráča). 

Začínanie v partii: 

Ak server herna.net vyberie začínajúceho hráča opačne ako Swiss Perfect, odporúčame začínajúcemu 

hráčovi vzdať sa ťahu, alebo ponúknuť remízu. V prípade ponuky remízy túto treba prijať a začať 

ďalšiu partiu, ktorá bude automaticky s opačným poradím začínania. 

Nahlasovanie výsledkov: 

Nie je potrebné, výsledky jednotlivých partií sú viditeľné pre všetkých účastníkov. 

Pravidlá: 

Hrá sa podľa pravidiel serveru herna.net. Pozor najmä na kontumovanie partií! Ak sa nepoloží na 

hraciu dosku platný ťah v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich ťahoch oboch hráčov (vrátane 

výmeny písmen alebo neuznania neplatného slova), partia skončí kontumáciou, resp. momentálnym 

stavom skóre. Používanie programu El Siňo, slovníkov a príloh Súťažného poriadku SSS je povolené. 

Preklepy a neúmyselné vzdanie sa ťahu sa posudzujú ako neplatný ťah, vrátenie ťahu nie je 

nárokovateľné. Odporúčaný postup (ak sa hráči nedohodnú inak): stôl založí ten hráč, ktorý má 

v partii začínať, nastaví hracie tempo 20 minút na hru, slovenský jazyk (nie verzia V3), povolí 

používanie slovníka a nepovolí opravy, zvolí možnosť „liga“ (t.j. hráme o screlo). Odporúčame tiež 

rezervovať stôl pre súpera podľa rozlosovania (ak by ste napr. chceli rezervovať stôl administrátorovi 

turnaja, napíšete do dialógového okna „_rCheckmate“ – píšte bez úvodzoviek). Povolenia pre 

divákov je možné nastaviť podľa vzájomnej dohody so súperom alebo podľa vlastného uváženia.  

Odhlásenie z prebiehajúceho turnaja: 

Zo závažných dôvodov je možné sa z prebiehajúceho turnaja odhlásiť. Je potrebné o tom upovedomiť 

administrátora turnaja písomne alebo telefonicky, aby mohlo byť upravené párovanie ďalších kôl 

turnaja. 

Štartovné: 

Štartovné pre účely turnaja sa neplatí, je ale potrebné mať aktívne hráčske konto na serveri herna.net 

a toto je spoplatnené. 

Nasadzovanie: 

Pre účely nasadenia do turnaja bude použité screlo zo serveru herna.net v momente uzávierky 

prihlasovania (t.j. 20.3.2020 o 20:00), na rozohraté partie v tom čase sa nebude prihliadať. 


