Številka: 671-133/2013-22
Datum: 29. 1. 2014
Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis ekipnega prvenstva srednjih šol Ljubljane v šahu
Tekmovanje bo v sredo, 12. 2. 2014, ob 16.30 (prihod in potrditev prisotnosti od 16.00 do 16.25) na
Kolodvorsko 11 (vhod s Praţ akove), 1000 Ljubljana.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjiţ ici »Šolska športna tekmovanja za mladino,
šolsko leto 2013-2014« ter »Informator 1, 2013/2014«.
Glede na število prijavljenih, 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 moţne od srede 28. 1. (od 15.00) do ponedeljka 10. 2. 2014 (do 24.00).
Izvajalec tekmovanja je:
ŠD Ţelezničar

Vlastimir Djurdjević
e-pošta: vlastimir.djurdjevic@slo-zeleznice.si
tel. 051 639 221

ŠAH
1. IZVAJALEC
Šahovsko društvo Ţelezničar, Zaloška 219, Ljubljana
tel: 051 639 221
e-pošta: www.sah-zeleznicar.com
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje posameznikov bo v novembru 2013. Ekipno tekmovanje bo v februarju ali
marcu 2014.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol Ljubljane.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipo sestavljajo trije igralci in rezerva. Tekmuje se po
pravilih FIDE za pospešeni šah. Igra se po švicarskem sistemu, sedem kol. Igralni čas je 15
min.
Kriteriji za boljšo uvrstitev so:
- večje število osvojenih točk
- koeficient Bucholz
- srednji koeficient Bucholz
- Sonneborn – Bergerjeva metoda
- medsebojni izid
- večje število zmag.
V primeru manjšega števila tekmovalcev se lahko izvede turnir po Bergerjevem sistemu s
kriteriji:
- večje število osnovnih točk
- boljši rezultat proti zmagovalcem
- Sonneborn – Bergerjeva metoda
- medsebojni izid
- večje število zmag
Turnir bo rejtingiran na slovenski listi za pospešeni šah.
5. PRIZNANJA
Najboljši trije posamezniki in posameznice prejmejo kolajne, ekipe pa pokale takoj po
končanem tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja.
Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana.

