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RAZPIS GORENJSKEGA KADETSKEGA PRVENSTVA ZA LETO 2023 

do 08, 10, 12, 14, 16 in 18 let 
 
Prvenstvo bo potekalo v soboto, 21. januarja 2023 v Medgeneracijskem centru Kranj (MCK), Cesta 
talcev 7, 4000 Kranj 
 
Razpored: 
Potrditev prijav – sobota 21. januarja od 9:00 do 9:30 ure 
Pričetek tekmovanja – sobota 21. 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 2015 in mlajši   
U10 F/D –letnik 2013 in mlajši  
U 12 F/D – letnik 2011 in mlajši    
U 14,F/D – letnik 2009 in mlajši 
U 16, F/D – letnik 2007 in mlajši 
U 18, F/D – letnik 2005 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 19. januarja 2019 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 30. državnem prvenstvu mladih v standardnem šahu, ki bo od 04.02. do 10.02.2023 v 
Termah Čatež, so vsa prvenstva odprta za igralce in igralke, ki nastopijo na svojem regijskem 
prvenstvu oziroma že imajo FIDE rating za standardni šah. 
 
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 2023 sklic: 00  2101-2023. Vsi stroški gredo v breme 
nastopajočih oziroma njihovih klubov. 
Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni. 
 
Vsi prisotni morajo pred ob potrditvi prijave izpolniti izjavo o vključitvi v MCK. 
 
Kranj 8.01.2023   


