
ŠAHOVSKA SEKCIJA »TOMO ZUPAN« PREVODI DVOJKA KRANJ 
Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj. DŠ: 98376284 
Tel 040-705-325, Fax: 04/2020580 
E mail: blaz.kosmac@muba-bk.si  

 
RAZPIS GORENJSKEGA KADETSKEGA PRVENSTVA ZA LETO 2018 

do 08, 10, 12, 14, 16 in 18 let 
 
Prvenstvo bo potekalo v soboto, 20. in po potrebi 21 januarja 2018 v Osnovni šoli Jakoba Aljaža, 
ulica Tončka Dežmana 1, Kranj.   
 
Razpored: 
Potrditev prijav – sobota 20. januarja od 9:00 do 9:30 ure 
Pričetek tekmovanja – sobota 20. januarja ob 10:00 uri 
Malica v soboto: po 4. 5. kolu 
Zaključek: 15 minut po zadnji odigrani partiji 
 
Prvenstva se lahko udeležijo igralci gorenjskih šahovskih društev in klubov v starostnih skupinah : 
U 8 F/D- letnik 20010 in mlajši   
U10 F/D –letnik 2008 in mlajši  
U 12 F/D – letnik 2006 in mlajši    
U 14,F/D – letnik 2004 in mlajši 
U 16, F/D – letnik 2002 in mlajši 
U 18, F/D – letnik 2000 in mlajši 
 
Turnir se bo igral po švicarskem sistemu, 9 kol, kjer bo manj kot 10 igralcev pa po bergerjevem sistemu. 
V primeru 5 ali manj prijavljenih v posamezni konkurenci lahko organizator združi starostne skupine. 
Igralni čas v skupinah do 10 in 12 let je 20 minut + 10 sekund/potezo po FIDE praviilh za 
pospešeni šah, v ostalih skupinah je igralni čas 10 minut + 5 sekund/potezo.  
Obvezne so predhodne prijave do vključno četrtka 18. januarja 2017 do 12.00 ure na naslov: 
 
Kosmač Blaž, gsm: 040/705-325, email: blaz.kosmac@muba-bk.si 

 
Prvenstvo so kvalifikacije za državno prvenstvo , na katerega se uvrstijo prvaki v vseh kategorijah in še 
dodatni igralci po ključu, ki ga je razpisala ŠZS: 

 
Prvenstva v skupinah U8, U14 U16, U18 in U20 so odprta. 
Na 25. državno prvenstvo v standardnem šahu, ki bo od 24. februarja do 2. marca v Portorožu,  se v starostnih kategorijah do 
10 in 12 let v vsaki skupini lahko uvrsti največ 32 igralcev oziroma igralk, po navedenih kriterijih: 
 

 12 regijskih prvakov,  

 5 po FIDE ratingu za standardni šah, 1.1.2018 – potrditev udeležbe do 18.1.!, 
 3 na predlog Komisije za mladinski in šolski šah (vloge je potrebno oddati do 23.1. do 12-ih) 

 12 dodatnih uvrščenih z regijskih kvalifikacij po ključu (v primeru odpovedi se rezerve določi na podlagi prejetih vlog na KMŠŠ): 
 
Prvi trije v vsaki skupini prejmejo kolajne. 
Glavnega sodnika in pomočnike določi tehnični izvajalec. 
Tehnični izvajalec zagotovi šahovske garniture in ure. 
Participacija za nastop je 10 EUR,  in se vplača na SI56 6100 0001 6945 762 (DELAVSKA HRANILNICA 
d.d. LJUBLJANA) , prejemnik: Društvo Tomo Zupan, Cesta Staneta Žagarja27, 4000 Kranj, 
namen: Gorenjsko kadetsko prvenstvo 2018 sklic: 00  2101-2018. Vsi stroški gredo v breme 
nastopajočih oziroma njihovih klubov. 
Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni. 
 
Kranj 07.01.2018   


