
MENTORJU ŠAHOVSKEGA KROŽKA 

(PROSIM ČE OBVESTITE TUDI MENTORJE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH!) 

 

Razpis področnega osnovnošolskega prvenstva za šolsko leto  2019/20 

Organizator tekmovanja: OŠ Lava in DŠM Celje 

Vabimo vas na posamično področno osnovnošolsko prvenstvo celjskega področja, 

ki bo v četrtek, 19. decembra  2019, na OŠ Lava,  Celje s pričetkom ob 15.00 uri.. Potrditev prijav je 

do 14.30 ure, Predprijave sprejemamo do ponedeljka 16.  decembra 2019 do 20 ure na E-mail: 

beno.karner@gmail.com . Predprijava mora vsebovati Ime šole, ime in priimek igralca in popolni 

rojstni podatki! 

 

Tekmovalni sistem bo določen glede na število igralcev v posameznih skupinah (Berger oziroma švicarski 

sistem - največ 7 krogov). Igralni čas je 10 minut + 5 sec.. na potezo po igralcu, igra se po pravilih FIDE 

za pospešeni šah.  

Tekmovalne skupine: 

- najmlajši učenci   do   9 let: F9   (2011 in mlajši)  

- najmlajše učenke do   9 let: D9   (2011 in mlajše)  

- mlajši učenci         do 12 let: F12 (2008 in mlajši)  

- mlajše učenke       do 12 let: D12 (2008 in mlajše)  

- starejši učenci       do 15 let: F15 (2005 in mlajši)  

- starejše učenke     do 15 let: D15 (2005 in mlajše)  

V posamezno tekmovalno skupino lahko prijavite neomejeno število nastopajočih. 

 

Zmagovalci posameznih skupin postanejo Področni prvaki celjskega področja, Najboljši v posamezni 

starostni skupini prejmejo 1.- 3. mesta medalje. 

V primeru, da bodo v posamezni skupini prijavljeni manj kot 4 tekmovalci-ke, si organizator pridrži 

pravico do smiselnega združevanja skupin.     

 

Na državno prvenstvo, ki bo 12. januarja 2020 v Kozjem, se uvrstijo najboljši trije v starostnih 

skupinah F12, D12, F15 in D15. Tekmovalci in tekmovalke do 9 let se na področnem tekmovanju 

zaključi, vendar imajo odprto prvenstvo 25. aprila v Murski Soboti. 

Prijavnina na tekmovanje znaša 6,00 € na učenca. (všteta malica za igralce in mentorje). Za plačilo 

prijavnine prosim naknadno prinesite naročilnico naslovljeno na: DŠM Celje Razlagova 1, Celje 

Naročilnica naj vsebuje Točni naslov šole, davčno številko in številko TRR šole zaradi izstavitve E 

računa. Račune boste prejeli preko E računa.  

Za zamudnike in prijava na dan tekmovanja se prijavnina poveča na 10 €. 

Šahovske garniture priskrbi organizator, šahovske ure pa prinesejo igralci ali šole  s seboj. 

Med odmorom za malice bomo izvedli tudi sestanek mentorjev, kjer bomo določili še datum in 

organizatorja  ekipnega področnega tekmovanja! 

Dodatne informacije: Benjamin Karner  040 902 381 

Šahovski pozdrav!   

Benjamin Karner                                                                          

Koordinator                                                                                          

mailto:beno.karner@gmail.com

