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R A Z P I S 

REGIJSKEGA PRVENSTVA OSNOVNOŠOLCEV IN OSNOVNOŠOLK GORIŠKE 

V ŠAHU 2019/20 
 
 

 

 

Kraj:   OŠ Franceta Bevka Tolmin, Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin 
 

Datum:  Sobota, 21. december 2019, ob 9.30 
 

Tekmovalne   F – 15 (letnik 2005 in mlajši) 

skupine:  D – 15 (letnik 2005 in mlajše) 

   F – 12 (letnik 2008 in mlajši) 

   D – 12 (letnik 2008 in mlajše) 

F – 9 (letnik 2011 in mlajši) 

   D – 9 (letnik 2011 in mlajše) 
 

Pravica nastopa: Na prvenstvu lahko nastopijo vsi otroci, ki izpolnjujejo starostni pogoj. Nastopijo 

lahko tudi tisti, ki se niso udeležili medobčinskega prvenstva. Tekmovanja se lahko 

udeležijo tudi otroci, ki ne obiskujejo krožka oz. ne hodijo v klub. 
 

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

Igralni čas: 10 min + 5 sekund/potezo v vseh skupinah 
 

Rekviziti: Kdor ima elektronsko šahovsko uro, naj jo prinese s seboj. Šahovske garniture zagotovi 

ŠD Posočje. 
 

Kriteriji za Zmaga tekmovalec, ki v svoji tekmovalni skupini doseže največje število točk. Če dva 

uvrstitev: ali več tekmovalcev doseže enako število točk, odločijo dodatni kriteriji po Pravilniku 

Šahovske zveze Slovenije. 
 

Nagrade: Po trije iz vsake tekmovalne skupine prejmejo medalje. Prvi trije v kategorijah F/D – 12 in 

F/D – 15 se uvrstijo na Državno prvenstvo osnovnošolcev, ki bo v januarju 2020. DP za 

kategoriji F/D – 9 je odprto (udeležite se ga lahko vsi, ki izpolnjujete starostni pogoj) in bo 

v aprilu 2020. 
 

Prijave: Organizatorja tekmovanja sta ŠD Posočje in OŠ Franceta Bevka Tolmin. Prijave za 

tekmovanje pošljite najkasneje do petka, 20. decembra 2019, na email 

sahtolmin@gmail.com . Prijava na tekmovanje je možna tudi 15 minut pred začetkom 

tekmovanja. 
 

Malica: Med tekmovanjem bo organizirana malica. Naročilo malic je z naročilnico, ki naj jo 

mentorji prinesejo s seboj. Prijave za malice pošljite najkasneje do četrtka, 19. decembra 

2019, do 10.30 na email os.tolmin@guest.arnes.si  

 
 
 

Gregor Podgornik (gsm: 040 800 402) 

predsednik ŠD Posočje 
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