SPOMINSKI TURNIR OB 10-LETNICI SMRTI ALBINA PLANINCA
Organizator: Evropska šahovska akademija.
Kdaj: sobota, 24.11. 2018, ob 10.00.
Kje: GRAND Hotel Toplice, Cesta svobode 12, Bled.
Prijave: do 22.11.:
- el. pošta: wssc2018@gmail.com,
- SMS: 040 834 432,
- v turnirski pisarni Svetovnega veteranskega prvenstva.
Pozna prijava (najpozneje do 24.11. do 9.00) = 50% višja prijavnina.
Prijavnina:
- udeleženci Veteranskega svetovnega prvenstva = 10 evro,
- igralci, ki so pri FIDE registrirani pod slovensko zastavo = 10 evro,
- vsi drugi = 20 evro.
Plačilo prijavnine v gotovini, od 8.00 do 9.30, ob (obvezni!) potrditvi prijave. Prijave po 9.30
ne bodo več mogoče!
Način in tempo igranja: švicarski sistem, 9 kol, 10 min + 5 sec za potezo.
Urnik:
10.00
Otvoritev
10.15
1. kolo
11.00
2. kolo
11.45
3. kolo
12.30
4. kolo
13.00 – 14.15
Odmor za kosilo
14.15
5. kolo
15.00
6. kolo
15.45
7. kolo
16.30
8. kolo
17.15
9. kolo
18.00
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad.
Nagrade (v evrih, bruto*):
600 (+ pokal), 400, 300, 240, 200, 160, 120, 80, 40.
Najboljša ženska, najboljši igralec do 20 let (1998 in mlajši), najboljši do 14 let (2004 in
mlajši), najboljši do ratinga 2000**, najboljši do ratinga 1.800, najboljši do ratinga 1.600 =
60, 40***.
Najboljši veterani (1968 in starejši): 200, 150, 100, 80, 60, 40.
Najboljši veteran (1953 in starejši): 200, 150, 100, 80, 60, 40.
* Bruto = -25% za slovenske državljane in -10,5% za druge. Nagrade bodo izplačane le ob
predložitvi osebne izkaznice ali potnega lista.
**Upoštevan bo FIDE ELO rating.
***Pri udeležbi vsaj 6 igralcev v skupini, drugače bo podeljena le prva nagrada 60 evro.
Vsak igralec lahko osvoji le eno nagrado.
Pri delitvi mest bo upoštevan kriterij:
(a) medsebojno srečanje (če so vsi igralci znotraj točkovne skupine igrali drug proti
drugemu).
(b) Bucholz -1 (seštevek vseh točk nasprotnikov brez najslabšega),
(c) Bucholz,
(d) delitev nagrade.
Turnir bo ratingiran za FIDE rating v pospešenem šahu.
Vso opremo (ure, garniture) zagotovi organizator.

