ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Področni center Posavje
Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice
041/781-207
jaka.lenart@zsport-brezice.si

Datum: 8. april 2021

Razpis
KVALIFIKCIJSKI TURNIR ZA NASTOP NA DP OSNOVNIH ŠOL V ŠAHU
REGIJA: POSAVJE
Posamično in ekipno
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA:
četrtek, 15. april 2021, ob 16.00 na spletni platformi www.lichess.org
IZVAJALEC:
Šahovski klub Triglav Krško
TEKMOVALNE KATEGORIJE:
 Učenke l. 2006 in mlajše (D15)
 Učenke l. 2009 in mlajše (D12)
 Učenci l. 2006 in mlajši (F15)
 Učenci l. 2009 in mlajši (F12)
Tekmovanje bo letos potekalo preko spleta, na spletni platformi www.lichess.org.
PRAVICA NASTOPA:
Na tekmovanju lahko nastopijo vsi zainteresirani učenci posavskih osnovnih šol. Tekmovanje se bo
izvajalo v dveh kategorijah tako med fanti kot med dekleti. Ekipo sestavljajo najboljši 3 učenci/-ke
iste šole v posamezni kategoriji. Na državno osnovnošolsko prvenstvo se iz regije uvrstijo:



Najboljši tri/je (3) posameznice/posamezniki v posamezni kategoriji ter
dodatno še neuvrščeni člani zmagovalne ekipe.

Po tekmovanju bomo po pošti poslali priznanja za končne uvrstitve zmagovalcem v posameznih
kategorijah (U15 in U12) ter dodatno še najboljšim 3 posameznikom v kategoriji U9, v kolikor bodo
nastopili vsaj 3 učenci v kategoriji.
PRIJAVE:
Šole oz. mentorji morajo poimenske prijave posameznih nastopajočih poslati najkasneje do torka,
13. aprila 2021, po elektronski pošti na naslova info@sah-krsko.si in jaka.lenart@zsport-brezice.si.
Prijava mora vsebovati:





Ime in priimek,
uporabniško ime na platformi www.lichess.org,
elektronski naslov (udeleženec prejme navodila in geslo za pristop na turnir) in
rojstni datum nastopajočega.

PRAVILA TEKMOVANJA:





Igralo se bo na 10 minut + 5 sekund/potezo,
ekipo sestavljajo 3 najvišje uvrščeni posamezniki z iste šole,
pare sestavlja program na platformi www.lichess.org ter
vsi udeleženci morajo biti tekom tekmovanja prijavljeni v ZOOM aplikacijo s prižgano
kamero.

NAGRADE:
Priznanja za končne uvrstitve bomo najboljšim naknadno poslali po pošti.
OSTALO:
Krovna spletna stran tekmovanja se nahaja na povezavi:
https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/125
Tekmovalna skupina na platformi lichess.org pa je dostopna na povezavi:
https://lichess.org/team/posavje-os-dp-202021

Obveščeni:
 Vse šole,
 Športna zveza Krško, KŠTM Sevnica,
 Zavod za šport RS Planica in Šahovska zveza Slovenije.
Vodja področnega centra:
Jaka Lenart

