Šahovski klub 64 v sodelovanju z Športno zvezo Škofja Loka, Javnim zavodom Ratitovec, Šahovskim klubom
Kolektor Idrija in Šahovsko sekcijo Športnega društva Poljane, razpisuje ciklus šahovskih turnirjev v pospešenem
in hitropoteznem šahu za 7. Pokal Poljanske doline Minervo 2020.

PROPOZICIJE CIKLUSA
Ciklus bo v sodelovanju in organizaciji potekal od marca do decembra 2020 v krajih UE Škofja Loka in Idrija. V
primeru, da se organizaciji ciklusa naknadno pridruži tudi ŠK Posočje, tudi v Tolminu.
1.

ORGANIZACIJSKA EKIPA ODGOVORNA ZA IZVEDBO POSAMEZNIH TURNIRJEV:
Matjaž Mazzini, Marko Kavčič, Aleš Murn, Jože Čadež, Goran Šušnjar, Silvo Kovač, Blaž Škoda, Matevž
Logar, Gregor Habjan, Roman Trček, Marjan Butala
Turnirski odbor: Matjaž Mazzini, Marko Kavčič, Marjan Butala (sodnik)

2.

DATUMI IN LOKACIJE TURNIRJEV:
Turnirji bodo potekali enkrat mesečno, ob sobotah v naslednjih mesecih: marec-junij, septemberdecember v:

Kraj prireditve
Škofja Loka, Trata

Igralni čas
9. kol / 10 min

14.03.2020

Ura začetka
9.00

2.

Hotavlje

7 kol / 15 min

04.04.2020

9.00

3.

Idrija

9. kol / 10 min

23.05.2020

(9.5.2020)

9.30

4.

Železniki

7 kol / 15 min

13.06.2020

(20.6.2020)

9.00

5.

Tolmin (Visoko, …)

9. kol / 10 min

26.09.2020

(19.9.2020)

9.30

6.

Železniki

7 kol / 15 min

17.10.2020

9.00

7.

Žiri

9. kol / 10 min

21.11.2020

9.00

8.

Škofja Loka, Trata

7 kol / 15 min

12.12.2020

9.00

1.

Datum Rezervni datum

Organizator si pridržuje pravico do spremembe lokacije, datumov in ure začetka turnirjev.
3.

PRAVILA IN IGRALNI ČAS:
Na štirih turnirjih od osmih se bo igralo 9 kol, s časovno omejitvijo 10 minut na igralca (1., 3., 5., 7.), ter
na štirih 7 kol, s časovno omejitvijo 10 minut na igralca (2., 4., 6., 8.) po veljavnih pravilih FIDE z dodatkom za
pospešeni šah. Sistem igranja bo Švicar.
4.

TOČKOVANJE:
a) V absolutni kategoriji
b) Seniorji, igralci nad 60. let (U-60)
c) Mladina, igralci do 15. let (U-15)
d) Pokal Poljanske doline do ratinga 1800
d) Najboljši igralec iz območja Upravne enota Škofja Loka
e) Igralec z največjim napredkom

5.

RATINGIRANJE IN MERILA ZA RAZVRSTITEV:
Turnirji se bodo ratingirali pri Šahovski zvezi Slovenije za FIDE rating.
Merila za razvrstitev na posameznem turnirju so: šahovske točke, srednji buholc, buholc, medsebojni
rezultat, večje število zmag, večje število zmag s črnimi, žreb.
6.

TOČKOVANJE:
1. mesto 70 točk, 2. mesto 63 točk, 3. mesto 58 točk, 4. mesto 54 točk, 5. mesto 51 točk, 6. mesto 49
točk, 7. mesto 47 točk, 8. mesto 45 točk, 9. mesto 43 točk, 10. mesto 41 točk, 11. mesto 40 točk, 12.
mesto 39 točk, 13. mesto 38 točk, 14. mesto 37 točk, 15. mesto 36 točk, 16. mesto 35 točk, 17. mesto
34 točk, 18. mesto 33 točk, 19. mesto 32 točk, 20. mesto 31 točk, 21. mesto 30 točk, 22. mesto 29

točk, 23. mesto 28 točk, 24. mesto 27 točk, 25. mesto 26 točk, 26. mesto 25 točk, 27. mesto 24 točk,
28. mesto 23 točk, 29. mesto 22 točk, 30. mesto 21 točk, 31. mesto 20 točk, 32. mesto 19 točk, 33.
mesto 18 točk, 34. mesto 17 točk, 35. mesto 16 točk, 36. mesto 15 točk, 37. mesto 14 točk, 38. mesto
13 točk, 39. mesto 12 točk, 40 mesto 11 točk, 41. mesto 10 točk, 42. mesto 9 točk, 43. mesto 8 točk,
44. mesto 7 točk, 45. mesto 6 točk, 46. mesto 5 točk, 47. mesto 4 točk, 48. mesto 3 točke, 49. mesto 2
točke, 50. mesto 1 točka.
Za vsako udeležbo na posameznem turnirju dobi igralec dodatno točko. Za skupno točkovanje se šteje 6
najboljših uvrstitev od 8 turnirjev. V primeru, da bo turnirjev 7 se šteje 5 najboljših uvrstitev od 7 turnirjev.
7.

TOČKOVANJE ZA NAJVEČJI RATINŠKI NAPREDEK:
Za točkovanje za največji ratinški napredek se šteje skupni seštevek dobljenih točk na vseh turnirjih.
Za končno uvrstitev se upoštevajo točke ob minimalni udeležbi na vsaj šestih turnirjih od osmih
turnirjev oziroma petih od sedmih turnirjev ciklusa 2020.

8.

TOČKOVANJE ZA NAJBOLJŠEGA DO RATINGA 1800: v točkovanju za najboljšega do ratinga 1800 se
vodi evidenca točk vseh, ki so imeli vsaj enkrat ob nastopu na kateremkoli od osmih turnirjev rating
nižji od 1800 ratinških točk. Do nagrad so upravičeni vsi, ki so imeli vsaj na enem turnirju rating nižji
od 1800, četudi so vmes presegli mejo 1800 oziroma imajo na finalnem turnirju rating višji od 1800
ratinških točk.

9.

NAGRADNI SKLAD IN NAGRADE
Nagradni sklad za ciklus 2020 v višini cca. 4.250 €, od tega na denarni v skupni višini 3.260 € in
praktični nagrade ob osmih odigranih turnirjih. V primeru manj odigranih turnirjev si organizator
pridržuje pravico do spremembe
Nagradni sklad – po posameznih turnirjih
Na turnirjih se bo podeljevalo denarne in praktične nagrade. Nagradni sklad za denarne nagrade po
posameznem turnirju 370 € bruto. Nagrado za prvo mesto podeli pokrovitelj podjetje Minervo d.d. Za
drugo in tretje mesto se nagrade podeli iz prijavnin ob pogoju najmanj 30 prijavljenih igralcev. V
primeru manjšega števila prijavljenih si organizator pridržuje spremembo višine nagrad za 2. in 3.
mesto.
1.
2.
3.

mesto: 300 € (bruto), oziroma cca 220 (neto) izplačan na TRR račun tekmovalca
mesto: 40 € (bruto)
mesto: 30 € (bruto)

Praktične nagrade na turnirjih se podelijo po naslednjih kriterijih:
– Rating 2000
– Rating 1800
– Rating 1600
– U-60
– U-15
– Najboljši igralec UE Škofja Loka
– Najboljši po doseženih ratinških točkah na turnirju
– Žreb dodatnih nagrad
Praktične nagrade zagotovi organizator. Organizator si tudi pridržuje pravico do spremembe števila
praktičnih nagrad.
NAGRADNI SKLAD – TOČKOVANJE CIKLUS POKAL POLJANSKE DOLINE MINERVO 2020
Nagrade se bodo podelile na zaključnem turnirju, decembra 2020. Organizator si pridržuje pravico do
spremembe nagrad.
TOČKOVANJE ABSOLUTNA KATEGORIJA
Denarne nagrade (nagradni sklad 300 €) za najboljše v absolutni kategoriji ob izvedenih 8-ih turnirjih.
Organizator se pridržuje pravico do ustrezne spremembe višine denarnih nagrad v primeru manj odigranih
turnirjev od predvidenih osem.

1.
2.
3.

mesto: 150 €
mesto: 100 €
mesto: 50 €

Praktične nagrade:
1. mesto
– Velik Pokal ŠZ Škofja Loka / bokal za 1. mesto v absolutni kategoriji
– Zlata medalja za 1. mesto v absolutni kategoriji
2. mesto
– Srebrna medalja za 2. mesto v absolutni kategoriji
3. mesto
– Bronasta medalja za 3. mesto v absolutni kategoriji
TOČKOVANJE U-60
1. mesto
– Srednji pokal / bokal za 1. mesto v kategoriji U-60
– Zlata medalja za 1. mesto v absolutni kategoriji
2. mesto
– Srebrna medalja za 2. mesto v kategoriji U-60
3. mesto
– Bronasta medalja za 3. mesto v kategoriji U-60
TOČKOVANJE U-15
1. mesto
– Srednji pokal / bokal za 1. mesto v kategoriji U-15
– Zlata medalja za 1. mesto v absolutni kategoriji
2. mesto
– Srebrna medalja za 2. mesto v kategoriji U-15
3. mesto
– Bronasta medalja za 3. mesto v kategoriji U-15
TOČKOVANJE do ratinga 1800
1. mesto
– Srednji pokal ŠZ Škofja Loka / bokal za 1. mesto v kategoriji do ratinga 1800
– Zlata medalja za 1. mesto v absolutni kategoriji
2. mesto
– Srebrna medalja za 2. mesto v kategoriji do ratinga 1800
3. mesto
– Bronasta medalja za 3. mesto v kategoriji do ratinga 1800
Najboljši igralec UE Škofja Loka: spominski plaketa / pladenj
Igralec z največjim napredkom v ratingu: spominska plaketa / pladenj
Splošno:
- Prehodni pokal Poljanske doline (pride v trajno last po zmagah na treh ciklusih zaporedno ali petih
skupno.)
- Nagrade za skupno uvrstitev se ne izključujejo.
- Nagrade na posameznih turnirjih se izključujejo.

10. TEKMOVANJE ZA POKALE ŠRI in JZR
Za pokale ŠRI bo štel 1. turnir v Škofji Loki. Za pokale JZR bo štel 2. turnir v Železnikih.
Tekmovanje se bo ločeno točkovalo po dvojicah. Obvezna predhodna prijava.
11. PRIJAVNINA

Odrasli: 10 €
Mladina U-15 (osnovnošolska): 5 €
Družinska (starš + 1 otrok): 12 €
Prijavnina se plača na samem turnirju ali na račun kluba, do dva dni pred turnirjem in se na turnirju
potrjuje s potrdilom o plačilu oz. izpisku.
Naziv: ŠAHOVSKI KLUB 64
Naslov: STAROŽIROVSKA CESTA 11, 4226 ŽIRI
TRR: 07000-0003474824, Gorenjska banka d.d. Kranj
12. SPLOŠNO
Udeleženci turnirja igrajo na lastno odgovornost.
Udeleženci se z udeležbo na turnirju se strinjajo z objavo fotografij za namene informiranja o ciklusu
turnirjev (internet, socialna omrežja, tiskani mediji)

Žiri, 23.2.2020

