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RAZPIS 
 

pospešenih mladinskih mesečnih turnirjev ŠŠ ŠD Kočevje 
za šolsko leto 2017/18 

 
 
Termini igranja: -  ciklus mladinskih mesečnih turnirjev traja kot šolsko leto od septembra  
    2017 do junija 2018 
 -  turnirji se bodo igrali praviloma vsak 2. petek v mesecu s pričetkom 
    ob 17.00 uri 
 -  o prestavitvi termina igranja odločata vodja mladinske sekcije in  
    predsednik društva 
 
Lokacija igranja: Učilnica št. 1 v FIS-u Kočevje, I. nadstropje, Trg zbora odposlancev 30,  
 1330 Kočevje  
 
Pravica nastopa: Tekmovanja so namenjena učencem ŠŠ ŠD Kočevje: 
 
 -  letnik 2004 in mlajši 
  
Sistem igranja: -  Celoletni ciklus (september 2017 – junij 2018) zajema 8 pospešenih  
    turnirjev in en turnir DKL 2017/18, ki se bo odigral v Kočevju 
 -  pri pospešenih turnirjih se igra Švicar sistem 7 kol 
 -  v primeru manjšega št. tekmovalcev od 11 se igra po sistemih iz priloge 
    (priloga št. 1) 
 
Igralni časi: -  Pospešeni mladinski turnirji se igrajo z igralnim tempom 15 min.  
    sek./pot. (po predhodnem dogovoru pred posameznim turnirjem lahko  
    tudi z igralnim tempom 10 min. + 5 sek./pot.)  
 
 -  turnirji bodo prijavljeni za enotni SLO rating 
 
Prijavnina za posamezen -  BREZPLAČNO 
turnir:  
     
Okvirni terminski plan  
turnirjev: 
  
 -  1. Mladinski turnir ŠŠ, petek, 13.10.2017 ob 17.00 uri 
 -  2. mladinski turnir ŠŠ, petek, 10.11.2017 ob 17.00 uri 
 -  2. turnir DKL, ki bo odigran v Kočevju 17.11.2017 ob 16.00 uri 
 -  3. mladinski turnir ŠŠ, petek, 15.12.2017 ob 17.00 uri 
 -  4. mladinski turnir ŠŠ, petek, 12.01.2018 ob 17.00 uri 
 -  5. mladinski turnir ŠŠ, petek, 09.02.2018 ob 17.00 uri 
 -  6. mladinski turnir ŠŠ, petek, 09.03.2018 ob 17.00 uri 
 -  7. mladinski turnir ŠŠ, petek, 13.04.2018 ob 17.00 uri 
 -  8. mladinski turnir ŠŠ, petek, 11.05.2018 ob 17.00 uri 
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Nagrade:    KATEGORIJE: 
 
 Skupno: 1. Mesto: pokal + praktična nagrada 
  2. mesto: pokal + praktična nagrada 
  3. mesto: pokal + praktična nagrada 
 
 Dekleta do 8 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
 
  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 deklet te kategorije (letnik 2010 in  
     mlajše), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Fantje do 8 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
 
  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 fantov te kategorije (letnik 2010 in  
     mlajši), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Dekleta do 10 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
 
  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 deklet te kategorije (letnik 2008 in  
     2009), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Fantje do 10 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
 
  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 fantov te kategorije (letnik 2008 in  
     2009), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Dekleta do 12 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
 
  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 deklet te kategorije (letnik 2006 in  
     2007), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Fantje do 12 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
 
  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 fantov te kategorije (letnik 2006 in  
     2007), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 
 Dekleta do 14 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
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  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 deklet te kategorije (letnik 2004 in  
     2005), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Fantje do 14 let: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna 
  3. mesto: kolajna 
 
  * če bo na ciklusu nastopilo vsaj 5 fantov te kategorije (letnik 2004 in  
     2005), sicer se nagrada podeli samo za 1. mesto 
  
  -   vsa tekmovanja ciklusa se točkujejo po klubskem točkovniku 
      (priloga št. 2) 
  -  upoštevajo se rezultati vseh 8 mladinskih turnirjev ŠŠ in 1. turnirja  
     KDL 2017/18, ki bo odigran v Kočevju. 
 
Sodnik tekmovanj:  Sodnika tekmovanj bosta Špela Kolarič, šahovska sodnica in Robert 

Kolarič, državni šahovski sodnik. 
 
Informacije:  Špela Kolarič, GSM: 041/931-484 ali e-naslov: 
  spela.ko@gmail.com ali 
   
  Robert Kolarič, GSM: 031/631-513 ali e-naslov:  
  robert.kolaric@gmail.com. 
   
 
 
 
 
Kočevje, dne 09.10.2017   Šahovsko društvo Kočevje 
 
 
 

spela.ko@gmail.com
mailto:robert.kolaric@gmail.com

