Domžale, 6. april 2021

RAZPIS PODROČNEGA POSAMIČNEGA IN EKIPNEGA TEKMOVANJA V ŠAHU za
12 leti in 15 let
1. Organizator:

Področni center Domžale

2. Izvajalec:

Šahovsko društvo Domžale

3. Kraj tekmovanja:

Igralna platforma Lichess – preko spleta (https://lichess.org) in
Zoom (povezava prijavljenim posredovana naknadno)

4. Termin tekmovanja: Sobota, 10. 4. 2021, začetek ob 10.00 uri, obvezna prisotnost na Lichess in
Zoom-u najkasneje ob 9.40 uri
5. Pravica nastopa:

Pravico nastopa imajo učenci in učenke iz osnovnih šol PC Domžale iz občin:
Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin,
Komenda.
Nastopijo lahko šahisti, ki poznajo osnovna pravila in znajo dati mat.

6. Prijave:

Pisne prijave (ime, priimek, rojstni datum, OŠ in Lichess uporabniško ime), do
petka, 9. 4. 2021 do 21.00 ure na elektronski naslov sah.domzale@gmail.com.
Potrditev prijav se začne 30 minut pred začetkom (ob 9.30 uri) na platformah
Lichess in Zoom. Priporočljivo je, da prijavo na portalu Lichess opravite
predhodno po priloženih navodilih.
Prijavnine za nastop na tekmovanju ni.

7. Kategorije:

Do 15 let = ločeno učenci in učenke - letnik 2006 in mlajši
Do 12 let = ločeno učenci in učenke - letnik 2009 in mlajši
Mlajše učenke in učenci lahko tekmujejo v starejši kategoriji, vendar se v tem
primeru odpovejo nastopu v svoji kategoriji.

8. Rekviziti:

Delujoča internetna povezava, profil na igralni platformi Lichess in aplikacija
Zoom.

9. Tekmovalni sistem:

Igralni čas je 10 min + 5 sek/potezo na igralca/igralko. Igra se največ 7 kol po
Bergerjevem (naključni žreb) oziroma švicarskemu sistemu, lahko tudi manj
(odvisno od števila igralcev v posamezni skupini), kar bo znano pred pričetkom
oz. tekom tekmovanja.
Če so v posamezni kategoriji manj kot 3 nastopajoči, se lahko kategorije združi.
Turnir NE BO prijavljen za slovenski enotni rating. Pari se določajo z
avtomatiziranim računalniškim programom na https://lichess.org.
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10. Pravila
tekmovanja:

Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah in FIDE pravilih za spletna in hibridna
tekmovanja ter določilih razpisa za šolska tekmovanja - “Šport mladih”. Kar ni
opredeljeno z razpisom, bo določeno v tekmovalnem pravilniku.
Za ekipno uvrstitev učencev šteje vsota šahovskih točk štirih najboljših šahistov
iz vsake šole za ekipno uvrstitev učenk pa vsota šahovskih točk treh najboljših
šahistk iz vsake šole (v primeru enake vsote ima prednost šola, ki doseže višjo
posamično uvrstitev najboljšega šahista).

11. Napredovanje:

Na posamično OŠ DP, ki bo v sredo 21. aprila 2021 preko spleta, se uvrstijo:
Prvi trije s področnega tekmovanja učencev in učenk do 15 let - letnik 2006 in
mlajši (Kategorizirani igralci in igralke);
Prvi trije s področnega tekmovanja učencev in učenk do 12 let - letnik 2009 in
mlajši (Ne kategorizirani igralci in igralke).
Uvrščeni učenci na posamično OŠ DP bodo posebej obveščeni.

12. Druga določila:

Natančna navodila za prijavo in uporabo igralne platforme Lichess so priložena
temu razpisu. Prijavljeni igralci bodo podrobna navodila prejeli po e-pošti.
Mentorji in starši lahko spremljajo igre preko igralne platforme Lichess s svojim
uporabniškim profilom.

Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Področni center Domžale
Marta Grilj
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