CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV ZA OSNOVNOŠOLCE
v šol. letu 2022/23

RAZPIS
ORGANIZATORJI: OŠ Koper in OŠ Antona Ukmarja v sodelovanju s Šahovskim klubom Val-Koper
organizirajo CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV ZA OSNOVNOŠOLCE.
KRAJ TEKMOVANJA: OŠ KOPER in OŠ Antona Ukmarja (po spodnjem razporedu)
DATUMI: Turnirji se bodo odvijali ob petkih, s pričetkom ob 17.00 po naslednjem razporedu:
1. Turnir: 23.09.2022 OŠ Koper
2. Turnir: 21.10.2022 OŠ Anton Ukmar
3. Turnir: 25.11.2022 OŠ Koper
4. Turnir: 16.12.2022 OŠ Anton Ukmar
5. Turnir: 27.01.2023 OŠ Koper

6. Turnir: 24.02.2023 OŠ Anton Ukmar
7. Turnir: 24.03.2023 OŠ Koper
8. Turnir: 21.04.2023 OŠ Anton Ukmar
9. Turnir: 19.05.2023 OŠ Koper

Organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov v slučaju sovpadanja z občinskimi ali področnimi
šolskimi tekmovanji (november, december, februar).
TEKMOVALNE SKUPINE:
Tekmovalne kategorije v šolskem letu 2011/2012 so naslednje:
a) U9 - fantje in dekleta – rojeni-e 2014 in mlajši-e
b) U12 - fantje in dekleta – rojeni-e 2011 in mlajši-e
c) U15 - fantje in dekleta – rojeni-e 2008 in mlajši-e
PRAVICA SODELOVANJA: Vsi osnovnošolci in osnovnošolke iz Obalnih občin. Prijavnine ni.
SISTEM TEKMOVANJA: Švicarski sistem (5 kol) ali sistem vsak z vsakim (Berger), odvisno od števila
sodelujočih tekmovalcev.
ČAS IGRANJA: 10 minut + 5 sek/potezo. V primeru, da ne bo na voljo dovolj elektronskih ur, bodo mlajše
skupine igrale z igralnim časom 15 minut na igralca-ko /skupaj 30 minut za igro/. Kdor ima digitalno šahovsko
uro naj jo prinese s seboj. Igra se po pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah. Turnirji ne bodo ratingirani.
TOČKOVANJE: Uvrstitev prvih 16 udeležencev na posameznem turnirju se točkuje za skupno uvrstitev po
naslednjem ključu: 1. mesto 16 točk, 2. mesto 15 točk, 3. 14t, 4. 13t, 5. 12t, 6. 11t, 7. 10t, 8. 9t, 9. 8t, 10. 7t;
11. 6t 12. 5t, 13. 4t, 14. 3t, 15. 2t, 16. In naprej vsi po 1t za udeležbo. Posebej se bo vodila evidenca za
najboljšega posameznika ,vodila se bo tudi evidenca za najboljšo osnovno šolo (upoštevajo se vsi rezultati
vseh nastopajočih šahistov posameznih šol).
NAGRADE: Najboljši iz treh starostnih skupin U9, U12 in U15 (če jih je vsaj pet ali več v skupini) prejmejo
pokale, ki bodo podeljeni na zadnjem turnirju v mesecu maju. Posebno nagrado prejmeta še absolutno
najboljši šahist in šahistka.
SODNIKI: Glavni sodnik je Ervin Pregelj - šahovski sodnik,
PRIJAVE: O prijave vsaj en dan pred začetkom vsakega cikla. Pošljite jih na elektronski naslov:
Ervin.Pregelj@guest.arnes.si (ime, priimek, starost, šola in mentor) Izjemoma se lahko prijavite tudi 30 min
pred začetkom turnirja.
INFORMACIJE O CIKLUSU TURNIRJEV:
Ervin Pregelj, tel: 041/510-982, Ervin.Pregelj@guest.arnes.si , spletna stran: http://www.sahklub-val.net
V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo !
Organizatorji

