TÁBORSKÁ VĚŽ 2020 – neoficiální, 63.ročník
Vysvětlovat, proč se letos nekoná Táborská Věž, by bylo nošením dříví do lesa. Přemýšlel
jsem poměrně dlouho, jak turnaj uspořádat tak, aby byla dodržena všechna ta smyslná i
nesmyslná opatření .. nakonec jsem to vzdal. Přesto 63.ročník Táborské Věže proběhne.
Neoficiální formou, tedy bez jakékoli finanční a sponozorské podpory, jen tak pro radost ze
hry a pro zábavu.
Jistě tušíte, kam mířím. Ano, turnaj proběhne on-line na webu www.lichess.org.
Sám nejsem velký příznivec on-line šachu, zvláště po neblahé zkušenosti z Mistrovství
Evropy na jaře, kdy mi po týdnu napsali ze serveru www.chess.com, že „u více než dvou
soupeřů bylo zjištěno používání elektronické nápovědy“. Každopádně pokud nechceme
přerušit tradici Táborské Věže, jiná cesta není. Takže přikládám propozice letošního ročníku a
těším se už nyní, až se sejdeme za opravdovou šachovnicí tváří v tvář!
Propozice:
Datum: 27.prosince 2020 od 9:00 (přesně!)
Místo konání: Online na webe lichess. Nejdříve kliknete na odkaz na klub „Táborská
Věž“ zde …
Táborská věž • lichess.org
Následně tam bude odkaz na turnaj … odkaz zde …
Táborská věž – online #EDegUQPn • lichess.org
takže to po Vás bude chtít přihlášení se do týmu “ Join the team“ a pak samotné hraní
odstartujete tlačítkem „Přidat se“.
Pozn: Výhodou lichessu je, že se můžete přihlásit už dnes, čili si vše můžete v klidu
vyzkoušet a pak hlavně se nezapomenout připojit ve správný čas!
Pořadatel: Milan Borkovec – člen QCC České Budějovice, ovšem žijící v Táboře, čili
dohromady „Jihočech jako poleno“
Ředitel turnaje: Milan Borkovec
Zástupce ředitele: Milan Borkovec
Hlavní rozhodčí: Milan Borkovec
Účast: Kdokoli, kdo je registrován na webu www.lichess.org a kdo se následně přidá
kliknutím na odkaz v menu „Místo konání“
Systém hry: 9 kol švýcarským systémem

Tempo hry: 2 x 5 minut s přídavkem 2 sec za každý provedený tah. Mezi jednotlivými
koly bude 1 minuta přestávka
Startovné: 0 Kč, 0 euro, 0 dolarů
Přihlášky: pouze a jen kliknutím na odkaz, přihlásit se můžete de facto kdykoli. Kdo není
zvyklý hrát on-line, vězte, že jakmile turnaj odstartuje (tedy 27/12/2020 v 9:00), už není
možné se dodatečně přihlásit.
Doba trvání turnaje: Při daném tempu a počtu kol je turnaj plánován na dopoledne, čili
do 12:00 bude šmytec …
Směle do toho, jak vidíte z náhledového obrázku, jsme už tři přihlášení, čili zatím je
medailová „bedna“ obsazena :-))).
Šachu zdar
Milan Borkovec

