
Šahovski klub Nova Gorica in OŠ Kanal 

Bazoviška ulica 4   Gradnikova ulica 25 

5000 Nova Gorica   5213 Kanal 

 

Nova Gorica , 15. februar 2019 

 

RAZPIS 
 

REGIJSKEGA EKIPNEGA PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL GORIŠKE V ŠAHU 2018/19 

 

Kraj:   OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal 

 

Datum:  sobota, 9. marec 2019, ob 9.00 uri (potrditev prijav do 8.45) 

 

Tekmovalne   F – 15 (letnik 2004 in mlajši) 

skupine:  D – 15 (letnik 2004 in mlajše) 

   F – 12 (letnik 2007 in mlajši) 

   D – 12 (letnik 2007 in mlajše) 

F – 9 (letnik 2010 in mlajši) 

   D – 9 (letnik 2010 in mlajše) 

 

Sestava ekipe: Ekipo fantov sestavljajo 4 igralci (+ 1 rezerva), ekipo deklet pa 3 igralke (+ 1 rezerva). 

Dekleta lahko nastopijo v ekipi fantov, fantje v ekipi deklet ne smejo nastopiti. V 

posamezni skupini lahko nastopi več ekip iste šole. 

 

Način igranja:  Glede na število ekip – Berger (vsak z vsakim) ali Švicarski sistem. 

 

Igralni čas: 10 min + 5 sekund / potezo. Šahovske garniture zagotovi Šahovski klub Nova Gorica, 

vsaka ekipa pa prinese 2 elektronski šahovski uri. 

 

Kriteriji za  Zmaga ekipa, ki v svoji tekmovalni skupini doseže največje število točk. Če več 

uvrstitev: ekip doseže enako število točk, je 2. kriterij »meč točke«, nato pa odločajo ostali 

dodatni kriteriji po Pravilniku Šahovske zveze Slovenije. 

 

Nagrade: Prve tri ekipe iz vsake tekmovalne skupine prejmejo medalje. Prvouvrščeni ekipi v 

skupini F – 15 in D – 15 se uvrstita na Državno ekipno osnovnošolsko prvenstvo 

2018/19 do 15 let, ki bo 16. marca 2019 v Kranju, vse ekipe v kategorijah F/D 12 in 

F/D 9 pa lahko nastopijo na Državnem ekipnem osnovnošolskem prvenstvu 

2018/2019 do 9 oz. 12 let, ki bo 13.4. (do 9 let) oziroma 14.4.2019 (do 12 let) v 

Šmarju-Sap. 

 

Prijave: Obvezne so predprijave ekip do petka, 9. marca 2019, do 12.00 ure na email: 

boris.kogoj@gmail.com. Prijava na tekmovanje naj vsebuje seznam igralcev, ki naj 

bodo razvrščeni po ratingu. V primeru, da na višji deski igra igralec z nižjim ratingom 

od igralca na naslednji deski, razlika v ratingu ne sme biti višja od 100 točk (velja za 

rating nad 1500). 

 

Malica: Med tekmovanjem bo organizirana malica. Naročilo malic je možno z naročilnico. 

Naročilnice za malice je potrebno poslati najkasneje do četrtka, 7. marca 2019, do 12 

ure na email o-kanal.ng@guest.arnes.si. Prosimo, da kopijo maila z naročilnico 

pošljete na naslov: boris.kogoj@gmail.com. 

 

Boris Kogoj (031 395 841) 

glavni sodnik tekmovanja 
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