2. MEMORIAL ZLATKA BAŠAGIĆA
1) Organizator in izvajalec prvenstva je ŠK Ljubljana. Turnir bo potekal v soboto, 26. 5. 2018
v Ljubljani (ŠZS, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana).
2) Igra se po pravilih FIDE za hitropotezni šah. Igralni čas je 3 minute + 2 sekundi/potezo za
vsakega igralca (-ko). Igra se 13 kol po švicarskem sistemu. Pari se določajo z računalniškim
programom WINSVICAR.
3) Program tekmovanja:
Sobota, 26.5.2018
 Potrditev prijav od 9.00 do 9.45 ure
 Otvoritev in 1. kolo ob 10.00 uri
Zaključek 15 minut po končani zadnji partiji.

4) Predhodne prijave sprejemamo do torka, 22. 5. 2018, na naslov sah.ljubljana@gmail.com
Število igralcev je omejeno! Prednost imajo v naprej prijavljeni igralci!
5) Prijavnina
12 € za igralce, ki se bodo prijavili do 21. 5. 2018 na naslov: sah.ljubljana@gmail.com
Prijavnina za kasnejše prijave znaša 15 €.
Za člane ŠK Ljubljana s plačano članarino je prijavnina 10 €.
6) Nagradni sklad je sestavljen iz deanrnih in praktičnih nagrad. Nagrade se izključujejo, vsak
lahko prejme le eno. Nagrade bodo izplačane po končanem turnirju na bančni račun
prejemnika ob priložitvi potrebnih izkazil (osebni dokument, naslov, davčna številka in bančni
račun).
Razdelitev denarnih nagrad:
1. mesto: 300 €
2. mesto: 200 €
3. mesto: 150 €
4. mesto: 100 €
5. mesto: 70 €

Najboljši seniorji (rojeni 1958 ali starejši):
1. mesto = 70 €;
Najboljše ženske:
1. mesto = 70 €;
Najboljši trije do ratinga 2100 (upošteva se FIDE rating za hitropotezni šah):
1. mesto = 70 €; 2. mesto = 50 €; 3. mesto = 25 €;
Najboljši trije do ratinga 1800 (upošteva se FIDE rating za hitropotezni šah):
1. mesto = 70 €; 2. mesto = 50 €; 3. mesto = 25 €;
Najboljše mladinke/mladinci (skupna kategorija, rojeni 1998 ali mlajši):
1. mesto = 70 €;
Najboljši iz ŠK Ljubljana:
1. mesto = 50 €;

