ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ŠPORT
Maroltova 14
1000 L J U B L J A N A

Ljubljana, 7.6.2020

V skladu s tehničnim pravilnikom, sklepom komisije za šport in koledarjem za izvedbo
prvenstev Združenja MS Slovenije za leto 2020 objavljamo:

R A Z P I S
29. PRVENSTVA ČLANOV ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE V POSPEŠENEM ŠAHU
ZA LETO 2020

I.
29. prvenstvo članov Združenja MS Slovenije bo v soboto, 27.6.2020
v Gostilni KOVAČ, Graška cesta 64, 1270 LITIJA
Prihod tekmovalcev je ob 9.30 uri, pričetek tekmovanja pa ob 10.uri.
II.
Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo članice in člani Združenja z diagnozo MS.
III.
Tekmovanje je v posamezni konkurenci in je ločeno za ženske in moške.
IV.
Igralni čas je 10 min. na igralca, to je skupno 20 min. na partijo.
Igra se po Bergerjevi lestvici, če je igralcev manj kot deset.
V primeru, da je tekmovalcev več se igra po Švicarskem sistemu: 7 kol, če je igralcev do 15
ali 9 kol, če je več kot 15 igralcev.
V.
Pravico do udeležbe na prvenstvu imajo člani Združenja, ki so na izbirnem tekmovanju v
podružnici dosegli prvo, drugo ali tretje mesto.
Prvi trije uvrščeni v prejšnjem letu imajo pravico do nastopa v tem letu brez udeležbe na
predtekmovanju.
VI.
Tekmovanje bo potekalo po Tehničnem pravilniku Združenja MS in mednarodnih pravilih
zveze FIDE za pospešeni šah.
VII.
Če tekmovalec zaradi prizadetosti ne more sam premikati figur ali pritiskati na uro, lahko
prijavi pomočnika, ki po njegovem nareku (šahovska notacija) premika figure in pritiska na
uro.
Članicam in članom na invalidskem vozičku ni potrebno menjati igralnega mesta.
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VIII.
Razglasitev rezultatov bo po končanem tekmovanju.
Tekmovalci uvrščeni na prva tri mesta prejmejo medalje.
IX.
Prijave za tekmovanje pošljite na naslov: ANA MOHAR
Ulica solidarnosti 2
1270 L I T I J A
ali E-pošti ana.mohar@gmail.com
NAJKASNEJE DO ponedeljka, 22. 6. 2020.
Prijavnica mora vsebovati ime in priimek tekmovalke ali tekmovalca.
Tekmovalec, ki ne more sam premikati figur in pritiskati na uro mora pomočnika obvezno
prijaviti.
Veljale bodo le pravilno izpolnjene in pravočasno prispele prijavnice.
V primeru, da se prijavljeni tekmovalci-ke tekmovanja ne bodo udeležili, razen iz objektivno
opravičenih razlogov, bo komisija za šport denarno kaznovala podružnico iz podružničnih
sredstev v višini 15 €.
Tekmovalni odbor je tudi komisija za pritožbe. Pritožba se lahko vloži takoj ko problem
nastane ali najkasneje 15 min. po tekmovanju. Obrazec za pritožbo se dobi pri vodji
tekmovanja. Kdor vlaga pritožbo, mora položiti kavcijo v višini 30 €, katera se vrne, če je
pritožba utemeljena, v nasprotnem primeru pa vplačana kavcija ostane Komisiji za šport.

X.
Po končanem tekmovanju bo razglasitev rezultatov in podelitev kolajn, nato bo sledilo kosilo.

Dodatna pojasnila dobite pri predsednici komisije Ani Mohar na tel. 01-898-41-91 ali GSM
041-320-144.
.
Lep športni pozdrav!
KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS
Predsednica ANA MOHAR

POSEBNO OPOZORILO: VSE PODRUŽNICE, KI SO PREJELE OD KOMISIJE ZA
ŠPORT ŠAHOVSKE URE, FIGURE IN ŠAHOVNICE MORAJO LE TE PRINESTI
NA TEKMOVANJE. Podružnica, ki tega ne bo storila bo kaznovana z 20 € kazni,
njihov tekmovalec pa ne bo mogel tekmovati, pa tudi stroške bo moral kriti sam.
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