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

RAZPIS PODROČNEGA EKIPNEGA OSNOVNOŠOLSKEGA PRVENSTVA
GORENJSKE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Prvenstvo bo v Osnovni šoli Simona Jenka, Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj v soboto
9. marca 2019 ob 10.00 uri. Organizator je ŠS Tomo Zupan Kranj, tehnični izvajalec je
OŠ Simona Jenka in ŠS Tomo Zupan Kranj.
Pravico nastopa imajo vsi učenci in učenke osnovnih šol s področja Gorenjske, v
skupinah:
 Ekipe učencev in učenk F/D 15, letniki 2004 in mlajši
 Ekipe učencev in učenk F/D 12, letniki 2007 in mlajši
 Ekipe učencev in učenk F/D 9, letniki 2010 in mlajši
Na državno ekipno prvenstvo v kategoriji do 15 let (letnik 2004 in mlajši), ki bo 16.
marca 2019 v Kranju se uvrsti le prvouvrščena ekipa. V kategoriji do 12 in 9 let je
samo neuradno državno prvenstvo, kjer lahko nastopajo vse pravočasno prijavljene
ekipe.
Ekipa učencev šteje 4 igralce in eno rezervo, ekipa učenk pa 3 igralke in eno rezervo.
Učenke lahko igrajo tudi v ekipi učencev, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v ekipi
učenk.
Prvenstvo bo v primeru do 8 ekip potekalo po Bergerjevem sistemu eno ali dvokrožno. Če
bo ekip več kot 8 se bo igralo po Švicarskem sistemu, najmanj 5 kol, ločeno za vsako
skupino F/D. Če bo Igralni čas je 10 minut + 5 sekund za igralca.
Prvenstvo bo potekalo po naslednjem razporedu:
Sobota, 9.3.19 Od 9.15 – 9.45 ure potrditev navzočnosti in prijave
Ob 10.00 prvo kolo, igra se neprekinjeno s pol urno pavzo za malico.
Zaključek petnajst minut po končani zadnji partiji.
Glavnega sodnika in pomočnike bo tehnični izvajalec določil naknadno.
Zmagovalci/ke postanejo ekipni osnovnošolski gorenjski prvaki za šolsko leto
2018/2019. Prve tri ekipe prejmejo medalje.
Zaradi zagotovitve potrebnega števila malic in medalj, so potrebne predhodne prijave s
številom udeležencev in spremljevalcev do srede, 6. marca 2019 do 12. ure na gornji Email, Fax ali telefon. (naročilnica naj se glasi na Društvo Tomo Zupan, namen: ekipno
šolsko prvenstvo v šahu 2019)
Participacija znaša 20 EUR / ekipo in vključuje malico in napitek.
Vsi ostali stroški gredo v breme šol oziroma udeležencev.
Igralni inventar in ure zagotovi organizator.
Uporaba vseh vrst elektronskih naprav ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti
izključeni. Zvonenje se kaznuje s takojšnjo izgubo partije.
Prosimo vodstva šol, da omogočijo nastop svojim učencem in vas lepo pozdravljamo!
Koordinator in vodja tekmovanja,
Blaž Kosmač, ŠS Tomo Zupan Kranj

