Soutěž v řešení šachových diagramů
Šachový svaz ČR a LearningChess vyhlašují soutěž v řešení diagramů pro školy a šachové
oddíly. Cílem soutěže je motivovat studenty, aby trávili více času řešením šachových
diagramů.
Soutěž začíná 15. listopadu 2017 a končí 31. ledna 2018. Učitelé a trenéři se mohou
registrovat na adrese: sekretariat@chess.cz až do 10. listopadu 2017. Do přihlášky uveďte
jméno školy nebo oddílu a odpovědnou kontaktní osobu s emailem a telefonem. Vyhlášení
výsledků s předáním cen proběhne do konce února 2018. Ceny jsou vypsány pro kategorii
jednotlivců i pro kategorii družstev.
Individuální soutěž: prvních 10 studentů, kteří získají všechny “odznaky” (viz níže) za řešení
taktických diagramů, vyhraje tričko LearningChess + cenu dle vlastního výběru z e-shopu
ŠSČR. Absolutní vítěz k tomu ještě obdrží novou knihu od GM Pintera.

Týmová soutěž: organizátoři soutěže vyhodnotí výsledky nejlepších 5 studentů z jedné školy
či oddílu a sestaví konečné pořadí. Vyhodnotí se zvlášť nejlepší 3 školní družstva a nejlepší 3
oddílová družstva.
Družstvo, které se umístí na:
1. místě získá: diplom za 1. místo, cenu dle vlastního výběru z e-shopu ŠSČR pro
každého člena družstva a novou knihu od GM Pintera
2. místě získá: diplom za 2. místo a cenu dle vlastního výběru z e-shopu ŠSČR pro
každého člena družstva
3. místě získá: diplom za 3. místo a cenu dle vlastního výběru z e-shopu ŠSČR pro
každého člena družstva

Níže je uveden seznam “odznaků”, které by měli studenti získat v individuální soutěži.
Přehled o získaných “odznacích” můžete najít v záložce “Můj pokrok” v menu po přihlášení
do LearningChess.
První příklad: dokončete váš první diagram
Vyřešte: vyřešte 100 diagramů

Kompletní sada: vyřešte diagram z každé úrovně obtížnosti
Všestranný: vyřešte diagram z každého typu taktického obratu
Kontinuita: každý den po dobu 30 dní vyřešte jeden diagram
Začátečník sprinter: vyřešte 5 diagramů pro začátečníky
za méně jak 5 minut
Nováček sprinter: vyřešte 5 diagramů pro nováčky
za méně jak 5 minut
Středně pokročilý sprinter – vyřešte 5 diagramů pro
středně pokročilé za méně jak 5 minut
Pokročilý sprinter: vyřešte 5 diagramů pro pokročilé
za méně jak 5 minut
Expert sprinter: vyřešte 5 diagramů pro experty za
méně jak 5 minut
22 Taktik: vyřešte 50 diagramů z každého okruhu
taktických obratů

Diagram může být na různé množství tahů, tematicky diagramy pokrývají různé taktické
motivy. Diagramy se mohou opakovat.
Studenti by měli hned oznámit svému učiteli nebo trenérovi, že získali všechny výše uvedené
“odznaky”, aby je mohl zařadit do individuální soutěže.
Shromáždění všech “odznaků” je náročný úkol! Pokud však student přijme tuto výzvu, získá
mnohem víc než případnou věcnou cenu:
•
•
•

výrazně si zlepší taktický postřeh
naučí se a rozpozná mnoho nových taktických motivů
šachová síla studentů (měřená v hodnocení ELO ratingu) bude výrazně vyšší.

Soutěž v řešení diagramů na LearningChess je k dispozici pouze na webových platformách a
platformách Android.
Odznaky, které až dosud studenti získali, budou před zahájením soutěže účastníkům
smazány.
Další podmínkou je, že každý účastník soutěže absolvuje alespoň jeden kurz s úspěšností 90
% a více.

