Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA
ŠAH
VODJA TEKMOVANJA: Anton KOTAR, 041 609 218, anton.kotar@siol.net
KRAJ TEKMOVANJA: Komunala Trebnje
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
Poimenske prijave ekip: 30 minut pred začetkom tekmovanja
Zaradi računalniškega vodenja tekmovanja nam poleg poimenskih seznamov, ki jih morate oddati na
dan tekmovanja, pošljite še podatke tekmovalcev do srede, 5. 6. 2018, na e-naslov
anton.kotar@siol.net. Podatki (v wordu) naj vsebujejo ime in priimek tekmovalca ter podjetje, brez
ostalih osebnih podatkov.
1. SESTAVA EKIPE
Ekipa šteje dva (2) igralca in eno (1) rezervo. Ekipe so lahko mešane (moški, ženske). Ob prijavi ekipe
morata biti na listi igralcev vsaj 2 igralca.
2. PRAVILA TEKMOVANJA
Igra se po pravilu FIDE za hitropotezni šah, velja pravilnik za ekipna tekmovanja pri ŠZS, kar pomeni, da
druga napačna poteza izgubi. Za prvo napačno potezo je dodatek nasprotniku 1 minuta ob pravilni
reklamaciji.
PREDHODNI ŽREB 1. KOLA: NAKLJUČNI ŽREB.
Ekipa, ki se ne pojavi na prvem kolu brez predhodnega obvestila o zamudi GLAVNEMU SODNIKU, se
črta iz nadaljnjega tekmovanja! Na osnovi žreba bodo ekipe razdeljene v pare za prvo kolo. Tekmovanje
se igra po švicarskem sistemu - 9 kol.
Odločitve glavnega sodnika po primeru šahovskih pravil so dokončne.
3. IGRALNI ČAS
Igralni čas je 2 x 10 minut.
4. DOLOČITEV VRSTNEGA REDA
Kriteriji za končno uvrstitev so:
- prvi kriterij: meč točke
- drugi kriterij: šahovske točke
- tretji kriterij: Sonenboren na osnovne točke
- četrti kriterij: medsebojni rezultat
V primeru izenačenja po prvih treh kriterijih se igra naknadna zlata partija, v kateri ima beli 5 minut
časa in črni 4 minute časa, po poklanem sistemu. V primeru 2 remijev ima črni na višji deski dovolj
remi za skupno zmago. Barva figur na prvi plošči se žreba.
5. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.
6. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.
Vodja tekmovanja
Anton KOTAR

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

