ŠS Tomo Zupan Kranj
Cesta Staneta Žagarja 27
4000 Kranj

RAZPIS
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH 2019/2020
V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo izvesti devet turnirjev
(september 2019 – maj 2020), ki se bodo točkovali, in
zaključni turnir, kjer se podelijo nagrade za končno uvrstitev.
DATUM IN KRAJ:

 1. turnir: 27. 9. 2019  OŠ Jakoba Aljaža Kranj
2. turnir: 11. 10. 2019  OŠ Simona Jenka Kranj
3. turnir: 8. 11. 2019  OŠ Naklo
4. turnir: 13. 12. 2019  OŠ Šenčur
5. turnir: 10. 1. 2019  OŠ Stražišče
6. turnir: 14. 2. 2019  OŠ Orehek
7. turnir: 13. 3. 2019  OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka
8. turnir: 10. 4. 2019  OŠ Staneta Žagarja Kranj
9. turnir: 8. 5. 2019  OŠ Matije Valjavca Preddvor
Zaključni turnir: 5. 6. 2019  OŠ Matije Čopa Kranj
Datumi in lokacije posameznih turnirjev se lahko spremenijo.
Turnirji se bodo odvijali ob petkih ob 17.00 uri
(potrditev prijave do 16.50).

PREDPRIJAVE:

 Dva dni pred turnirjem na e-mail: blaz.kosmac@muba-bk.si ali
na telefon: 040 705 325.
Brez predprijave tvegate, da boste ostali brez sladkega presenečenja!

PRAVICA NASTOPA:

 Učenci in učenke osnovnih šol vseh slovenskih regij.

SISTEM
TEKMOVANJA:

 Organiziranih bo deset turnirjev po švicarskem sistemu,

PRAVILA IGRE:

 Pravila FIDE, dodatek za pospešeni šah.

ČAS IGRANJA:

 10 minut + 5 sekund za vsako odigrano potezo na igralca.

RAZVRSTITEV:

 Šahovske točke, srednji Bucholz, Bucholz, medsebojni rezultat, Progress

REKVIZITI:

 Šahovske komplete, ure in sladko presenečenje priskrbi organizator.

GLAVNI SODNIK:

 Blaž Kosmač

na vsakem turnirju bo odigranih 7 kol.
Pare se določa z računalniškim programom svicar by AD.

NAGRADE:

 Na vsakem turnirju bodo najboljši trije udeleženci prejeli medalje.
Najboljši v kategoriji fantje do 9 let (letnik 2011 in mlajši) in fantje
do 12 let (letnik 2008 in mlajši) ter v kategoriji dekleta do 9 let (letnik 2011
in mlajše) in dekleta do 12 let (letnik 2008 in mlajše) prejmejo diplome.
Vsi nagrajeni z medaljo ali diplomo prejmejo tudi praktično nagrado,
nekaj nagrad bomo na vsakem turnirju tudi izžrebali.
Na zaključnem turnirju bomo podelili:
- pokale za najboljše tri posameznike v skupnem seštevku,
- pokal za najboljšega fanta v kategoriji do 9 let in do 12 let,
- pokal za najboljše dekle v kategoriji do 9 let in do 12 let.
Drugi in tretji v skupnem seštevku kategorij fantje do 9 let in do 12 let ter
v kategoriji dekleta do 9 let in do 12 let prejmeta srebrno oz. bronasto
medaljo.
Podelili bomo tudi pokale za najboljše osnovne šole. Najboljša osnovna
šola prejme tudi prehodni pokal.

PRIJAVNINA:

 Prijavnine za učence in učenke šol, na katerih se organizira eden od
turnirjev ciklusa mladih, ni. Ostali plačajo prostovoljni prispevek 5 €.

TOČKOVANJE:

 Točkuje se prvih 30 mest na posameznem turnirju po ključu:
70, 64, 58, 53, 49, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 28, 26, 24, 22,
20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Najboljši v kategoriji fantje do 9 let in do 12 let ter najboljša v kategoriji
dekleta do 9 let in do 12 let prejmejo dodatnih 5 točk.
Prav tako prejme šola, ki ima na turnirju največ svojih učencev, dodatnih
5 točk.
Od tridesetega mesta dalje prejmejo vsi udeleženci eno točko za
sodelovanje.
Pri posameznikih bo štelo za končno uvrstitev najboljših 7 turnirjev,
pri razvrstitvi osnovnih šol štejejo vsi tekmovalci posamezne osnovne
šole na kateremkoli turnirju (razen na zaključnem turnirju).
Posebej bomo vodili evidenco za:
- najboljšega posameznika
- najboljšega fanta do 12 let (letnik 2008 in mlajši)
- najboljšega fanta do 9 let (letnik 2011 in mlajši)
- najboljše dekle do 12 let (letnik 2008 in mlajše)
- najboljše dekle do 9 let (letnik 2011 in mlajše)
- najboljšo osnovno šolo
V primeru enakega števila točk pri končnem seštevku so naslednji kriterij
boljše uvrstitve na turnirjih.
Rezultati turnirjev in trenutni skupni vrstni red bodo objavljeni na naslovu:
www.tomo-zupan.org.

