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 Liga mladih Slovenije 2019/21 - 6. turnir 

KJE:  Lichess.org 

DATUM:  Petek, 04. junij 2021 ob 16:00 uri 

PREDPRIJAVE:  Do četrtka, 03. junija 2021 do 22:00 ure na mail    

praznik.anton@gmail.com ali na tel.: 041 257-176. 
 

PRAVICA NASTOPA:    Učenci in učenke OŠ vseh slovenskih regij v starosti do 16 let,  

Letnik 2005 in mlajši. 

SISTEM TEKMOVANJA:  Organiziran bo poleg 6. turnirja še en turnir do konca ciklusa 

(predvidoma v živo v petek, 11. Junija ob 16:00 uri). 

PRAVILA IGRE:                      Pravila FIDE, dodatek za pospešeni šah. 

ČAS IGRANJA:                        10 minut + 5 sekund dodatka po odigrani potezi na igralca.  

RAZVRSTITEV:    Šahovske točke, kriterij Lichess.  

   

GLAVNI SODNIK  Anton Praznik, državni šahovski sodnik. 

NAGRADE:  Na vsakem turnirju bodo najboljši trije skupno, v  kategoriji do12 let 

(letnik 2009 in mlajši) in v kategoriji do 9 let (letnik 2012 in mlajši) 

prejeli medalje.  

Ob zaključku ciklusa serije 7 turnirjev podelimo naslednje  

nagrade: skupni zmagovalec prejme magnetno tablo 900 x 600 mm, 

pokale prejmejo najboljši trije skupno, najboljši trije v konkurenci do 

9 let in do 12  let.  

Na vsakem  turnirju in ob zaključku ciklusa  velja pravilo, da igralec 

prejme le eno, ''višjo''  nagrado po ključu:  medalje/pokali  skupno, do 

12 let in do 9 let!   

PRIJAVNINA:  3,- € participacije za igralca na turnir za stroške organizacije turnirja  

Na TRR: SI56 0205 1111 2187 347, Kraljevska igra, Niko Praznik 

s.p. 
   

TOČKOVANJE:   Točkuje se prvih 30 mest na posameznem turnirju po ključu:  

100, 80, 60, 50, 45, 40, 36, 32, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 14, 13, 

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 točka. Na zadnjem (sedmem) 

turnirju se točke štejejo dvojno in točkuje se le prvih petnajst 

mest. V slučaju enakega števila točk so naslednji kriterij boljše 

uvrstitve na turnirjih. Rezultati turnirjev in trenutni skupni vrstni red 

bodo objavljeni na naslovu: http://kraljevskaigra.com in na Facebook 

skupini Kraljevska igra. 

                                                             

                          Kraljevska igra, Niko Praznik s.p. 
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