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                                                     2. TURNIR 

DOLENJSKE KADETSKE ŠAHOVSKE LIGE 2018/19 
 

 

Šahovsko društvo Kočevje kot gostitelj in tehnični izvajalec organizira 2. turnir Dolenjske 

kadetske šahovske lige v šolskem letu 2018/19. Tekmovanje bo v petek, 23. novembra 2018, z 

začetkom ob 16
00

 v Multimedijski učilnici FIS-a, Trg zbora od poslancev 30, 1330 Kočevje (sedež 

in prostori ŠD Kočevje).  

 

Turnir bo potekal v treh ločenih starostnih skupinah: 

 
 

A turnir: fantje in dekleta do 10 let (rojeni 2009 in mlajši) 

B turnir: fantje in dekleta do 12 let (rojeni 2007 in mlajši) 

C turnir: fantje in dekleta do 18 let (rojeni 2001 in mlajši) 

 
 

Na vseh treh turnirjih bodo igrali sedem krogov po švicarskem sistemu. Igra se po pravilih FIDE 

za pospešeni šah (dovoljena je največ ena napaka). Igralni čas je 15 minut na igralca/-ko v 

najmlajši skupini A ter 10 minut + 5 sekund/potezo na igralca/-ko v skupinah B in C. Glavni sodnik 

tekmovanja bo Robert Kolarič, državni šahovski sodnik. Vsi trije turnirji se bodo ratingirali za 

enotni slovenski rating. Za najboljše na turnirju so pripravljene medalje v šestih konkurencah (fantje 

oziroma dekleta do 10, 12 in 18 let). 

 

 Zaradi lažje organizacije in točnega začetka tekmovanja (potrditev prijave v igralni dvorani 

najkasneje do 15
45

 – kasneje potrjeni igralci bodo igrali kot zamudniki!) prosimo vse mentorje ali 

starše, da pravočasno poskrbijo za veljavno prijavo (na kateri naj bo ime, priimek, datum rojstva, 

starostna skupina in šola) na tekmovanje. Naknadne prijave so možne le izjemoma. 

  

Prijave zbira Robert Kolarič in jih pošljite izključno po elektronski pošti (vsako prispelo 

prijavo bo potrdil s povratno pošto!) na naslov info@sah-kocevje.si do vključno srede, 21. 

novembra 2018, do 12
00

 ure. 
 

Dodatne informacije: Robert Kolarič, 031/631-513 
 

Šahovske garniture in elektronske šahovske ure za vse nastopajoče bo priskrbelo Šahovsko društvo 

Kočevje. 

 

Vabljeni in na svidenje! 

 

  Robert Kolarič,  
 

  glavni sodnik tekmovanja  
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