
 
 

 

ŠAHOVSKI KLUB IG 
 

 

prireja  

 
 

8. MEMORIALNI TURNIR VESNE ROŽIČ  

 
in 
 

19. MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR IG 2023 
 

Datum tekmovanja: 18. marec 2023  

Kraj igranja: Športna dvorana Ig, Troštova ulica 24, 1292 Ig 

Organizator: ŠK Ig, Občina Ig, Fundacija Vesne Rožič 

Pričetek tekmovanja: ob 10:00  

Rok za potrditev prijave: do 9:30  

Sistem igranja: 9 kol po švicarskem sistemu, pari se določajo z ustreznim računalniškim programom 

Igralni čas: 10 minut + 5 sekund na potezo na igralca 

Igra se po Pravilih šaha FIDE za pospešeni šah. V turnirsko tabelo se tekmovalci uvrstijo po FIDE 

ratingu. Turnir bo prijavljen za FIDE pospešeni rating. 

Pravica do nastopa: Odprto za vse, tudi za neregistrirane šahiste in šahistke. 

Igralci, ki še nimajo FIDE ID, naj ob prijavi obvezno navedejo svoj e-poštni naslov in rojstni datum 

zaradi prijave turnirja za FIDE rating. 

Na turnir bomo sprejemali tudi zamudnike in sicer do vključno tretjega kola. Uvrščeni bodo na konec 

turnirske tabele in v primeru možnosti, da igrajo že v prvem kolu velja sodnikova odločitev glede 

parov in barve figur (ni žreba).  

V prvem kolu lahko sodnik v prvih minutah kola opravi korekcijo parov, kjer ni enega od igralcev. 

Zato v prvem kolu velja privzeti čas zamude 1 minuta. 

Prijavnina (razen ženske, mladinke, člani ŠK Ig, učenci OŠ Ig in prebivalci občine Ig): 10 EUR; 

mladinci (letnik 2002 ali mlajši) 5 EUR. V prijavnino je vključena malica. Prispevek se odda ob 

potrditvi prijave v igralni dvorani.  

Zaradi priprave dvorane so obvezne predhodne prijave do petka, 17. 3. 2023 do 17:00 ure  preko 
obrazca:  PRIJAVNEGA OBRAZCA. Pregled prijav je dostopen PREGLED PRIJAV. 

https://forms.gle/onsbyu2TMjQLwKYBA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z4Q8_zyaaRqiBBl9YzCG_GXxcyXMpVFEcE4-bH4TXsw/edit?usp=sharing


 
 
 
 
 

NAGRADE: Nagrado se izplača le ob predložitvi naslova prebivališča in davčne številke. Vsi zneski 

so bruto. 

 
Razdelitev nagrad: 

ABSOLUTNA KONKURENCA : 
 

1. –  10. mesto: po 40 EUR 
 

ŽENSKE: 
 

1. –  10. mesto: po 40 EUR 
 
Zmagovalec turnirja in najboljša ženska prejmeta pokal. 

 

Najboljši mladinec in najboljša mladinka prejmeta pokal.  

 

Po najboljši trije, posebej med fanti in dekleti v naslednjih kategorijah: 

▪ do 20 let ( letnik 2003, 2004, 2005 in 2006): prejmejo medalje  

▪ do 16 let (letnik 2007 in 2008): prejmejo medalje  

▪ do 14 let: (letnik 2009 in 2010): prejmejo medalje  

▪ do 12 let: (letnik 2011 in 2012): prejmejo medalje 

▪ do 10 let: (letnik 2013 in mlajši): prejmejo medalje 

 

Nagrade se med seboj izključujejo. Vsak lahko prejme samo eno nagrado. 

 
Kriteriji za določanje končne uvrstitve v švicarskem sistemu so (po vrstnem redu upoštevanja) večje 

število osnovnih (šahovskih) točk, medsebojni rezultat-i (če so vsi igralci iste točkovne skupine igrali 

med seboj), Buchholz-1 (ne upošteva se le najslabši nasprotnik), Buchholz koeficient, večje število 

igranih iger s črnimi figurami, večje število zmag (brez upoštevanja iger dobljenih s kontumacem ali 

ko je igralec/-ka prost). 

 
Rekviziti: organizator zagotovi šahovske garniture; vsak udeleženec zagotovi elektronsko šahovsko 

uro 

 

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani ŠZS. Igralci se z nastopom na turnirju strinjajo s pogoji 

tekmovanja. Z vstopom v igralno dvorano igralci in gledalci soglašajo z objavo fotografij za bilten in 

promocijske namene organizatorjev. 
Igralci in gledalci morajo imeti izključene mobilne telefone. V primeru kršitve bodo naprošeni, da 

zapustijo igralno dvorano, igralci pa bodo ustrezno kaznovani - odvzem točk/-e. Dostop v dvorano Ig 

je možen tudi z invalidskim vozičkom. 

Kontakt: Adrijan Rožič  Telefon: 041/706-684 

E-mail: atvsr@amis.net Internet:  https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/226       

 

 

mailto:atvsr@amis.net
https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/226


         
 

 

 

 
 
 

 

 

Občina Ig OŠ Ig 
 

 

  

  
 

 

Sponzorji in donatorji: 
 

 
 

 



 


