Razpis mednarodnega šahovskega turnirja
LJUBLJANA CHESS FESTIVAL 2014
Шахматный фестиваль 2014 на приз Деда Мороза
1) Organizator prvenstva in izvajalec prvenstva je Šahovsko društvo Caissa. Turnir bo potekal v soboto, 15. marca 2014, v veliki
dvorani Hotela Lev, Ljubljana.
2) Pravico do nastopa imajo vse šahistke in šahisti, vendar je potrebno upoštevati pravilo »Dress code« (niso dovoljene trenirke
in športni copati; zaželene so svečane ženske in moške toalete). V primeru nespoštovanja pravila »Dress code«, ni mogoče
nastopiti na turnirju.
3) Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah. Igralni čas je 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca-ko za partijo, 9 kol po švicarskem sistemu. Pari se določajo z računalniškim programom WINSVICAR. Morebitni zamudniki se lahko sprejmejo v turnir, vendar se
vključijo v naslednji krog.
4) Program tekmovanja:
Sobota, 15. marec 2014:
• potrditev prijav od 9.00 do 10:30 ure
• slavnostna otvoritev ob 11:00 uri, sledi 1. kolo
• ostala kola sledijo takoj po koncu predhodnega kola in obdelavi rezultatov
• hladni bife po 5. kolu (predvidoma ob 14:30 uri)
• 6. kolo ob 16:30 uri
• razglasitev rezultatov in podelitev medalj po končanem zadnjem kolu
• ob 20:00 uri – šahovska zabava
5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):
• število točk, srednji Buchholz, Buchholz, medsebojni izid-i in večje število zmag.
Če so vsi kriteriji enaki, se za naslov zmagovalca ter ostala kritična mesta igra naknadni dvoboj (barve figur se žrebajo, 10 minut + 5 sek/
potezo za vsakega igralca-ko za celo partijo), če je tudi ta partija neodločena, se odigra zlata partija (barve figur se žrebajo, 5 minut za
igralca-ko z belimi in 4 minut za igralca-ko s črnimi figurami, črnemu zadošča remi).
6) Glavni sodnik turnirja bo Robert Rudman, mednarodni šahovski sodnik, ki določi tudi pomočnike. Odločitve glavnega sodnika
glede pravil igre so dokončne. Morebitne pritožbe (izven pravil igre) bo reševal tričlanski turnirski odbor (z dvema namestnikoma) izbran
iz prisotnih igralcev-lk in spremljevalcev na samem tekmovanju. Pritožbo je potrebno najaviti v 5 minutah po končani partiji in jo oddati v
pisni obliki glavnemu sodniku, ob njeni vročitvi je potrebno položiti kavcijo 50 EUR. Turnirski odbor reši pritožbo pred naslednjim kolom.
Kavcija se v primeru pozitivno rešene pritožbe vrne predlagatelju.

7) Informacije: Matjaž Brlan (041/751-862, info@caissa.si) ali Darja Kapš (031/321-518, info@caissa.si) in spletna stran: www.
caissa.si
8) POMEMBNO: Predhodne prijave za nastop se sprejemajo do petka, 28.2.2014 na e-naslov: info@caissa.si. Obvezno je tudi
predhodno plačilo prijavnine v višini 20,00 evrov na TRR SI56 0243 0025 5576 714 (ŠD Caissa, Prelesje 12, 8342 Stari trg ob Kolpi) odprt pri Nova ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, SWIFT: LJBASI2X). Prijava po tem datumu ali na dan
tekmovanja znaša 30 evrov, plačilo pa je mogoče le še na dan prireditve v gotovini. Prijava postane veljavna na dan plačila prijavnine. Seznam predprijavljenih šahistov bo objavljen na spletni strani turnirja (www.caissa.si) in redno ažuriran. Na turnirju lahko nastopi
omejeno število šahistov 250, zato priporočamo redno spremljanje spletnih prijav. V prijavo je vštet obrok.
9) Stroške nagradnega sklada tekmovanja v celoti krije podjetje Čebelica PLUS d.o.o. Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih ali
njihovih klubov. Izvajalec zagotovi ves potreben šahovski inventar.
10) Rezultat partije sodniku javi zmagovalec-ka, v primeru remija pa igralec-ka z belimi figurami. Uporaba vseh vrst elektronskih naprav
med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje je dovoljeno prvih deset minut vsakega kola. Igralci
in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana. Za vse ostalo se smiselno
uporabljajo pravilniki Šahovske zveze Slovenije.
11) Nagradni sklad v višini 11.000,00 evrov (bruto).
Vsi zneski so predstavljeni v bruto zneskih. Za izplačilo nagrade je potrebno predložiti davčno številko, TRR, naslov prejemnika
in kopijo potnega lista. Nagrade se izplačajo po turnirju. Vsak igralec lahko prejme le eno nagrado.
Razdelitev nagrad:
1. mesto: 2000 €
2. mesto: 1500 €
3. mesto: 1000 €
4. mesto: 600 €
5. mesto: 400 €
6. mesto: 350 €
7. mesto: 300 €
8. mesto: 250 €
9. mesto: 200 €
10. mesto: 150 €
11. - 15. mesto: 500 € (100 € x 5)
Najboljše ženske: 500, 300, 200, 100, 40 €
Najboljši veterani (letnik 1954 in starejši): 200, 150, 100 €
Najboljše mladinke (letnik 1994 in mlajši): 200, 150, 100 €
Najboljši mladinci (letnik 1994 in mlajši): 200, 150, 100 €
Najboljši do (pospešenega) ratinga 2300: 100, 70, 40 €
Najboljši do (pospešenega) ratinga 2150: 100, 70, 40 €
Najboljši do (pospešenega) ratinga 2000: 100, 70, 40 €
Najboljši do (pospešenega) ratinga 1850: 100, 70, 40 €
Najboljši do (pospešenega) ratinga 1700: 100, 70, 40 €
Najboljši do (pospešenega) ratinga 1600: 100, 70, 40 €
12) Dobrodelnost turnirja
Vzporedno s turnirjem bodo potekale tudi dobrodelne aktivnosti, s katerimi organizator želi dvigniti raven kulture šaha v Sloveniji in
mlade še dodatno vzpodbuditi k igranju šaha. Izvedene bodo naslednje aktivnosti: dobrodelna dražba umetniških del, igranje šahovskih
simultank in šahovski dvoboji ljubiteljev šaha z velemojstri. Z zbranimi sredstvi se bodo s šahi opremili vrtci in domovi starejših občanov.
13) Šahovska zabava
Po končanem turnirju so šahistke in šahisti vabljeni na prijetno druženje v pritličju Hotela Lev ob 20. uri.
Glavni sodnik:
Robert Rudman
Direktorici turnirja:
Darja Kapš in Indira Bajt

