Številka: 671-464/2011 - 23
Datum: 9. 1. 2012
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu

Zadeva: Razpis ekipnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v šahu

Kraj: OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11, 1000 Ljubljana
Datum tekmovanja: 3. 2. 2012
Pričetek tekmovanja: 15:30
Navodila
Tekmovanje se letos izvaja poskusno, kot dodatni program. Razpisano je na državnem nivoju.
Informacije dobite v »Informator 1, 2011/2012«.
Glede na število prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev, se bo določil sistem tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od četrtka 12. 1. (od 15.00) do torka 31. 1. 2012 (do 24.00).
Izvajalec tekmovanja je:
ŠD Železničar

Vlastimir Djurdjevic
e-pošta: vlastimir.djurdjevic@slo-zeleznice.si
tel. 051 639 221
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa

Marko Kolenc
Sekretar – vodja oddelka

DODATNI PROGRAM - ŠAH
1. IZVAJALEC
Šahovsko društvo Železničar, Vilharjeva c. 2, Ljubljana
tel: 051 639 221
e-pošta: www.sah-zeleznicar.com
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo konec januarja ali začetek februarja 2012. Točen kraj in čas bosta
objavljena v razpisu.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Kategorije:

- učenci in učenke, letnik 2000 in mlajši
- učenci in učenke, letnik 1997 in mlajši

Igra se po švicarskem sistemu, sedem kol (po Bergerjevem sistemu pa le v primeru majhnega
števila sodelujočih). Tekmuje se po pravilih FIDE za pospešeni šah in Ekipnem pravilniku
ŠZS. Igralni čas je 15 min na igralca/igralko. Turnir bo rejtingiran na slovenski listi za
pospešeni šah. Ekipo učencev sestavljajo štirje igralci, ekipo učenk pa tri igralke.
Na državno tekmovanje se uvrstita prvouvrščena in drugouvrščena ekipa učencev letnik 1997
in mlajši ter prvouvrščena ekipa učenk, letnik 1997 in mlajši.
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prijave bomo sprejemali na spletni strani www.timingljubljana.si/solska_sportna tekmovanja/
ali na elektronski naslov: vlastimir.durdevic@slo-zeleznice.si
Izvajalec zagotovi prostor, sodnike in vse potrebno za normalen potek tekmovanja.
Predviden pričetek ob 15:30, zaključek okoli 20h.
Izidi bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Šahovske zveze Slovenije.

