Domžale, 6. november 2017

RAZPIS PODROČNEGA POSAMIČNEGA TEKMOVANJA V ŠAHU do 12 in 15 let
1. Organizator:

Področni center Domžale

2. Izvajalec:

Šahovsko društvo Domžale in OŠ Rodica

3. Kraj tekmovanja:

OŠ Rodica, Kettejeva ulica 13, Domžale

4. Termin tekmovanja: Petek, 17. 11. 2017, začetek ob 15.00 uri
5. Pravica nastopa:

Pravico nastopa imajo učenci in učenke iz osnovnih šol PC Domžale iz občin:
Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin,
Komenda.

6. Prijave:

Pisne prijave (ime, priimek, rojstni datum, OŠ), do torka 14.11.2017 v spletni
aplikaciji za prijavo na državna tekmovana ali po e-pošti marta@zavod-sportdomzale.si.
Potrditev prijav 15 min. pred začetkom. Predhodno prijavljeni prijavnine ne
plačajo, prijavnina za prijavo na licu mesta je 2 eur/osebo.

7. Kategorije:

Do 15 let = ločeno učenci in učenke - letnik 2003 in mlajši
Do 12 let = ločeno učenci in učenke - letnik 2006 in mlajši
Mlajše učenke in učenci lahko tekmujejo v starejši kategoriji, vendar se v tem
primeru odpovejo nastopu v svoji kategoriji.

8. Rekviziti:

Izvajalec zagotovi šahe in večino šahovskih ur. Zaradi velikega števila
tekmovalcev morajo mentorji s seboj imeti rezervne ure.

9. Tekmovalni sistem:

Igralni čas je 15 minut na igralca/igralko. Nad 11 igralcev se igra po
švicarskem sistemu 7 krogov; za 9-11 igralcev se igra po švicarskem sistemu 6
krogov; za 8 ali manj igralcev se igra po Bergerjevem sistemu, za 4 ali manj
dvokrožno.
Če so v posamezni kategoriji manj kot 3 nastopajoči, se lahko kategorije združi.
Turnir NE BO prijavljen za slovenski rating. Pare se določa s programom
Winsvicar.

10. Pravila
tekmovanja:
11. Priznanja:

Igra se po pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah in določilih razpisa za
šolska tekmovanja - “Šport mladih”. Kar ni opredeljeno z razpisom, bo
določeno v tekmovalnem pravilniku.
Medalje - prvi trije v posamezni kategoriji
Diplome - od 4. do 6. mesta v posamezni kategoriji

12. Napredovanje:

Na posamično DP, ki bo v januarju 2018, se uvrstijo:
Prvi trije s področnega tekmovanja starejših učencev in učenk - letnik 2003 in
mlajši (Kategorizirani igralci in igralke)
Prvi trije s področnega tekmovanja mlajših učencev in učenk - letnik 2006 in
mlajši (Ne kategorizirani igralci in igralke)

13. Druga določila:

Za preprosto malico bo poskrbljeno. Izvajalec tekmovanja ne odgovarja za
eventualne poškodbe in izgubljene predmete. Mentorji so dolžni poskrbeti za
disciplino svojih varovancev in upoštevanje šolskega reda! Obvezni so šolski

copati!

Kopališka cesta 4,1230 Domžale, Telefon: 051/302-591, e-naslov: marta@zavod-sport-domzale.si

