ŠS Tomo Zupan Prevodi Dvojka
Cesta Staneta Žagarja 27
4000 Kranj

RAZPISUJE:

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH 2017/2018
Ciklus turnirjev mladih je namenjen šahistkam in šahistom osnovnih šol. V šolskem letu 2017/2018
načrtujemo izvesti deset turnirjev (september 2017 – maj 2018) in zaključni turnir, kjer se podelijo
nagrade za končno uvrstitev.
Pravico nastopa imajo učenci osnovnih šol. Na vsakem turnirju bo odigranih 7 kol, časovna
omejitev 10 minut + 5 sekund za vsako odigrano potezo na igralca. Igra se po pravilih FIDE z
dodatkom za pospešeni šah.
Merila za razvrstitev: srednji bucholz, bucholz, medsebojni rezultat, Progress
Šah, ure in malico priskrbi organizator. Glavni sodnik tekmovanja bo Blaž Kosmač. Turnirji se
ratingirajo za enotni slovenski rating.
Turnirji se bodo odvijali ob petkih ob 17.00 uri (potrditev prijave do 16:50 ure). Obvezne so
predprijave dva dni pred turnirjem preko e-pošte: blaz.kosmac@muba-bk.si ali tel. 040-705-325.
Predvideni datumi in lokacije tekmovanj (datumi posameznih turnirjev se lahko spremenijo):

1. turnir
2. turnir
3. turnir
4. turnir
5. turnir
6. turnir
7. turnir
8. turnir
9. turnir
Zaključni turnir

29.9.2017
13.10.2017
10.11.2017
8.12.2017
12.1.2018
9.2.2018
9.3.2018
13.4.2018
11.5.2018
1.6.2018

OŠ Simona Jenka Kranj
OŠ Jakoba Aljaža Kranj
OŠ Šenčur
OŠ Matije Čopa Kranj
OŠ Stražišče
OŠ Orehek
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka
OŠ Staneta Žagarja Kranj
OŠ Matije Valjavca Preddvor
OŠ Simona Jenka Kranj

Posebej bomo vodili evidenco za:
-

najboljšega posameznika
najboljšo osnovno šolo
najboljšo učenko najboljšega učenca do 12 let (letnik 2006 in mlajši)
najboljšega učenca do 9 let (letnik 2009 in mlajši)

Točkovanje bo logaritemsko (1. mesto 100 točk, zadnje 20 točk, ostali vmes). Pri posameznikih bo
štelo najboljših 7 turnirjev, pri razvrstitvah osnovnih šol štejejo vsi tekmovalci posamezne osnovne
šole na kateremkoli turnirju). Rezultate najdete na spletni strani: www.tomo-zupan.org
Prijavnina je za učence šol na katerih se organizira eden od turnirjev ciklusa mladih na vseh
turnirjih brezplačna, ostali plačajo prostovoljni prispevek 5 Eur.
Na vsakem turnirju bomo podelili medalje za najboljše tri udeležence, najboljšim v kategorijah do
9 let, 12 let in učenk pa diplome. Vsi nagrajeni z medaljo ali diplomo prejmejo tudi praktično
nagrado, nekaj nagrad na vsakem turnirju žrebamo.
Na zaključnem turnirju bomo podelili pokale za najboljše 3 posameznike v skupnem seštevku,
pokal za najbolšega v kategoriji do 9 let, 12 let in kategoriji učenk. 2. in 3. uvršečeni v skupnem
seštevku kategorij do 9, 12 let in kategoriji učenk prejmeta srebrno oz. bronasto medaljo. Podeleli
bomo tudi pokale za najboljše osnovne šole.

