Società Scacchistica Triestina 1904
organizira

12. Mednarodni šahovski open
“KRAŠKI TURNIR”

PRAVILNIK

datum

ura

1. Na turnirju lahko nastopajo italijanski in tuji šahisti. Šahisti, ki
imajo stalno bivališče v Italiji, morajo imeti agonistično ali junior
izkaznico FSI za tekoče leto. Tuji šahisti morajo predstaviti
dokument svoje šahovske zveze, ki dokazuje njihov rang; v
kolikor nimajo Elo Fide in nimajo dokazov o svojem državnem Elo
točkovanju ne konkurirajo za nagrade s točkovanjem Elo.

29. 04.2017

15:30

2. Igralci, ki bodo eventualno sprejeti v drugo kolo bodo startali z
nič točkami.

29. 04.2017
30. 04.2017
30. 04.2017
01. 05.2017
01. 05.2017
01. 05.2017

16:00
09:30
15:00
09:30
15:00

TRST – Gropada
Turnir bo v Gropadi v tržaški občini od 29. aprila do 1. maja 2017.

Turnir 5 koloov s časom za
razmislek za vsakega igralca 90’ +
30” za potezo - vpisovanje do
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

12. MEDNARODNI KRAŠKI
TURNIR 2017

29. - 30. aprila in 1. maja

2017
Kraj igranja
KD “SKALA”
Gropada 82, Trst (TS)

Na sedežu turnirja lahko dobite kosilo
po razumnih cenah

Nagrajevanje

po zadnjem
kolu

MEDNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR
V soboto 29/04/2017 bo ob 16:00 (15:30 uri zapiranje registracije),
prvi šahovski turnir v počasnem šahu.s časom za razmislek 90 min +
30 sekund za vsako potezo za vsakega igralca. Turnir velja za
točkovanje Elo Italija in Elo Fide. Lahko nastopajo šahisti iz Italije in
drugih držav, ne glede na kategorijo. Tuji šahisti, ki nimajo Elo Fide in
ne morejo dokazati svojega državnega Elo točkovanja, konkurirajo
samo za skupno lestvico. Vabila niso predvidena za nobeno
kategorijo. Turnir se bo zaključil v ponedeljek, 1. maja po petih kolih.
Kraj igranja Gropada (Občina Trst – TS), KD “Skala”.
Čas igranja: 90 min + 30 sek za vsako potezo za vsakega igralca
(Fischer time).
Maksimalna zamuda: 30 min od začetka kola.
Število kol: 5
Način določanja parov: švicarski sistem
Sistem določanja zmagovalca v primeru enakega števila točk: 1.
Buchholz, 2. Buchholz (Hi-Lo) 3. ARO
Sodniki: po določilih odgovornega za FJK (predlagani: Carlo
Pes; Luciano Boschi,).
Vpis: na kraju tekmovanja do 15:30 v soboto 29.04.2017.
Zaželjeni so predvpisi: e-mail sst1904@sst1904.com
Prispevek za organizacijske stroške:
€ 40,00 (under 16: € 30,00).
Nagradni sklad: Nagrade se med sabo izključujejo, v slučaju
delitve mesta se tehnično razdelijo

1°
2°
3°
4°

Absolutno
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50

Elo 0 - 1800
1° € 50
2° € 50
3° € 50
.

Elo 0 - 1600
1° € 50
2° € 50
3° € 50

3. Turnir se igra na pet kol s švicarskim sistemom.
4. V igralnih prostorih velja absolutna prepoved kajenja, tudi
elektronskih cigaret. Med tekmo ne sme imeti igralec pri sebi
nobenega prenosnega telefona ali druge elektronske naprave. V
primeru, da se dokaže, da ga je igralec imel pri sebi, tekmo izgubi
in nasprotnik zmaga.
5. Ob vpisu igralec sprejme vse, kar je napisano v tem razpisu, ki
ga organizator lahko spremeni za boljši potek tekmovanja. Igralec
tudi sprejema določila zakona 695/96 glede obdelave in objave
informacij, ki zadevajo turnir. Informacije zadevajo tako
anagrafske podatke kot podatke o tekmah in izidih.
6. Igralec, ki ni prisoten pri šahovnici v roku 30 minut od začetka
kola, izgubi tekmo.
7. Ni mogoče se pritožiti na sodniške odločitve.
8. Za kar ni predvideno v tem razpisu, veljajo pravila FIDE – FSI v
času tekmovanja.
9. Za unovčenje nagrad je potrebna italijanska davčna koda ali
tuja davčna številka koristnika. Za mladoletne igralce je potrebna
tudi izjava enega od staršev. Za tujce je treba predložiti veljaven
osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

