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PREDHODNJI 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!

1. TEKMOVANJE
Tekmuje se v panogi šah.

2. 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.

3. ČAS TEKMOVANJA
Igralni čas je 2 x 10 minut. ( 4,5 ure maksimum brez pavze za malico)
Prijava ekip vsebuje poimensko listo igralcev po deskah, ki jo je potrebno dostaviti organizatorju
najkasneje do 6.6.2022 v Wordu.
Na osnovi predhodnega žreba bodo ekipe razdeljene v pare za prvo kolo.

4. POTEK TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!
Igra se po pravilu FIDE za pospešeni šah, velja pravilnik za ekipna tekmovanja pri ŠZS, kar pomeni, da 2
napačna poteza je partija izgubljena. Za 1 napačno potezo je dodatek nasprotniku 2 minuti ob pravilni
reklamaciji.
Tekmovanje se igra po švicarskem sistemu - 9 kol.
Lista igralcev se lahko spremeni v primeru če se prijavljena ekipa ne pojavi na tekmovanju.

5. KRITERIJ ZA KONČNO UVRSTITEV SO:
1

-

Švicarski sistem (ekipno):
meč točk,
Hanti-Mansijsk Sonneborn-Berger,
osnovne (šahovske) točke,
Buchholz koeficient po osnovnih točkah,
Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah.

-

Bergerjev sistem (ekipno):
meč točke,
osnovne (šahovske) točke,
medsebojni rezultat-i po meč točkah,
FIDE Sonneborn-Berger koeficient,
medsebojni rezultat-i po osnovnih točkah (po pokalnem sistemu).

-

Berger sistem se igra do vključno 10 ekip.
Šwicarski sistem se igra 7 kol do 13 ekip, 14 in več igralcev pa 9 kol

V primeru izenačenja po prvih treh kriterijih se igra naknadna zlata partija v katerem 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.

6. SPLOŠNA PRAVILA
Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo
istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za
poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
7. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.
Odločitve glavnega sodnika po primeru šahovskih pravil so dokončne. Za ostale možne pritožbe se
obrnejo EKIPE s pisno pritožbo na vodstvo tekmovanja ob plačilu kavcije v višini 200 € glavnemu
sodniku 15 minut po končani seansi.
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