
                 
OBMOB                                         Ob 40. letnici ustanovitve 
                                            Teritorialne obrambe Republike Slovenije 
                                                                 prirejamo 
                                           HITROPOTEZNI ŠAHOVSKI TURNIR ZA 
                             PREHODNI POKAL VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 POKROVITELJ TURNIRJA                                             ORGANIZATOR TURNIRJA 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo                                            OZVVS Šmarje pri Jelšah 
     in Občina Šmarje pri Jelšah 
 
Turnirska pravila: 
1. Turnir bo v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, 22. novembra 2008 
 
2. Začetek turnirja: 
    ob 8:30 – 9:00 potrjevanje prijav 
    ob 9:00 – kratek protokolarni program in otvoritev 
    ob 9:30 – I. kolo 
 
3. Igralni čas bo 10 min. po igralcu, igra se 9 kol po švicarskem sistemu ter po pravilih FIDE 
za hitropotezni šah. Dodatni kriteriji za določitev vrstnega reda ekip: medsebojni rezultat, 
večje število zmag, žreb. 
 
4. Pravico do udeležbe imajo člani (ce) ZVVS, veterani policijskega vet. združenja SEVER, 
pripadniki SV z eno ekipo, ki šteje 2 igralca in rezervo. S seboj prinesite člansko izkaznico. 
 
5. Prijavo pošljite najkasneje do 10. novembra 2008 na naslov: 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah ali 
na el. nslov: info@smarje.zvvs.si. V prijavi navedite: Ime in priimek ter leto rojstva,1.,2. 
desko in rezervo. 
Prijavnina: 10 EUR po osebi (vsebuje dobrodošlico in kosilo) in se nakaže skupaj s prijavo 
ekipa na TRR. 0600-0092-9576-325, pri BA Celje. Vsaka ekipa prinese brezhibno šahovsko 
uro s seboj. 
 
6. Razglasitev rezultatov bo takoj po končanem turnirju. 
    Nagrade: Zmagovalna ekipa prejme Prehodni pokal v posest za 1 leto in pravico do 
vgravirane ploščice na pokalu z imenom zmagovalne ekipe. Prve tri ekipe prejmejo v trajno 
last pokale, posamezniki teh ekip pa medalje. 
Tekmovanje bo tradicionalno, izvedeno vsako leto. Prehodni pokal bo v trajno last prejela 
ekipa, ki bo prva zmagala 3 krat. 
 
7. Dodatne informacije na GSM: 041 763.695 – g. Amič Vlado in 051 202 107 – g. Marš 
Adolf. 
 
V počastitev 40. obletnice TO in prvega šahovskega turnirja s to udeležbo bo izdan bilten. 
 
Šmarje pri Jelšah, 22.okt. 2008-11-07     
                                                                                                 Predsednik OZVVS 
                                                                                                    Šmarje pri Jelšah 
                                                                                                     Vladimir Gobec 
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