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Komenda:  19. 12. 2019 
 
 

 
 

POSAMIČNO PRVENSTVO LJUBLJANSKE 
REGIJE V POSPEŠENEM ŠAHU ZA FANTE IN 
DEKLETA DO 8, 10, 12, 14, 16, 18 in 20 LET 
ZA LETO 2019 

 
 
1. Šahovska zveza Slovenije v sodelovanju s klubi in društvi iz posameznih regij razpisuje 

regijska prvenstva mladih v pospešenem šahu, ki so hkrati kvalifikacija za mladinska 
državna prvenstva v standardnem šahu. 

 
2. Šahovski klub Komenda v sodelovanju s podjetjem POGI d.o.o. razpisuje Posamično 

prvenstvo ljubljanske regije v pospešenem šahu za fante in dekleta  do 
8, 10,  12, 14, 16, 18 in 20 let za leto 2019. 

 
3. Prvenstvo je kvalifikacija za državno prvenstvo za fante in dekleta do 8, 10, 12, 14, 16, 18 

in 20 let, (državno prvenstvo bo potekalo od 15. 2. 2020 do 21. 2. 2020 na Otočcu). 
 
4. Prvenstvo bo potekalo v dvorani Prostovoljnega gasi lskega društva Komenda , 

Glavarjeva cesta 65 v Komendi (vhod zadaj ob potoku), v soboto 18. januarja 2020  s 
pričetkom ob 9 uri in v nedeljo 19. 1. 2020  s pričetkom ob 9 uri. 

 
5. Prihod udeleženecev ter potrditev prijav v soboto 18. januarja 2020 od 815 ure do 845 ure. 

Otvoritev tekmovanja ob 855 uri in ob 9 uri pričetek tekmovanja s I. kolom. 
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6. prvenstvo bo potekalo v naslednjih ločenih skupinah: 
a. deklice do 8 let  (rojene 2012 in mlajše) 
b. deklice do 10 let  (rojene 2010 in mlajše) 
c. deklice do 12 let  (rojene 2008 in mlajše)  
d. deklice do 14 let  (rojene 2006 in mlajše) 
e. dekleta do 16 let  (rojena 2004 in mlajša) 
f. dekleta do 18 let  (rojena 2002 in mlajša) 
g. dekleta do 20 let  (rojena 2000 in mlajša) 
h. dečki do 8 let  (rojeni 2012 in mlajši) 
i. dečki do 10 let  (rojeni 2010 in mlajši) 
j. dečki do 12 let  (rojeni 2008 in mlajši) 
k. dečki do 14 let  (rojeni 2006 in mlajši) 
l. fantje do 16 let  (rojeni 2004 in mlajši) 
m. fantje do 18 let  (rojeni 2002 in mlajši) 
n. fantje do 20 let  (rojeni 2000 in mlajši) 

 
7. Prvenstvo v skupinah fantov in deklet do 16, 18 in 20 let bo potekalo v eni skupini. 
 
8. Pravico nastopa imajo igralci in igralke iz ljubljanske regije (iz občin: Dol pri Ljubljani, 

Domžale, Lukovica, Kamnik, Komenda, Medvode, Mengeš, Moravče, Trzin, Vodice in iz 
mestne občine Ljubljane) ter člani šahovskih klubov in društev iz ljubljanske regije. Šahisti 
iz ljubljanske regije, kateri so člani šahovskih društev in klubov izven ljubljanske regije ne 
morejo nastopiti na tem prvenstvu. 

 
9. Igralni čas je 20 minut plus 10 sekund za potezo  na igralca oz. igralko. Igra se z 

uporabo elektronskih ur. 
 
10. Igra se po pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah (vključno s členom A4)!, 9 kol po 

švicarskem sistemu. V kolikor bo v skupini od 11 do 14 igralcev se igra samo 7 kol. Če je 
v skupini manj kot 10 udeleženk - udeležencev se igra po bergerjev sistemu eno ali dvo 
krožno. V kolikor bo v posamezni skupini manj od 5 igralk ali igralcev, izvajalec lahko 
smisleno združi posamezna prvenstva. 

 
11. Otvoritev turnirja je v soboto 18. 1. 2020 ob 900 uri v igralni dvorani. Pred pričetkom 

turnirja se objavi turnirski pravilnik na oglasni deski. Igralci in igralke potrdijo pravilnik z 
vpisom. 

 
12. V soboto se igra 6 kol, preostala kola se igrajo v nedeljo. V kolikor se v posamezni skupini 

igra samo 7 kol ali manj, se vsa kola igrajo v soboto. 
 
13. Kriteriji za delitev mest: V kolikor so osnovne točke enake se bodo upoštevali naslednji 

kriteriji:  
 Švicarski sistem: buholc-1, Buholz koeficient, srednji Buholz koeficient, boljši 

medsebojni rezultat, večje število zmag, večje število zmag z črnimi figurami, žreb. 
 Bergerjev sistem: rezultat proti zmagovalcem, sonnenborn koeficient, medsebojni 

rezultati, večje število zmag, večje število zmag z črnimi figurami, žreb. 
V primeru, da so vsi kriteriji enaki, se za kritična mesta za uvrstitev na državno prvenstvo 
igra dvoboj, troboj na 15 minut, in če še ni odločitve, se igrajo zlate partije. 

 
14. Turnir bo prijavljen za FIDE rating za pospešeni šah. 
 
15. Zmagovalci v vsaki skupini prejmejo medalje. 
 



 

16. zmagovalec – zmagovalka posamezne skupine se uvrsti na posamezno državno 
prvenstvo v svoji starostni skupini.  

 
17. Uvrstitve na posamezno državno prvenstvo:  

 Vsa državna prvenstva  (do 8, 10, 12, 14, 16 in do 18 let) na 27. državnem prvenstvu 
mladih v standardnem šahu, so odprta za igralke in igralce, ki že imajo FIDE rating za 
standardni šah. Vsi ostali pa imajo pogoj nastopiti na svojem regijskem prvenstvu.  

 
18. Državnega prvenstva v standardnem šahu  v vseh starostnih kategorijah se lahko 

udeležujejo le registrirani igralci in igralke šaho vskih klubov in društev s 
tekmovalno licenco za leto 2020 (za razliko od šolskih tekmovanj, kjer se zahteva status 
učenca/-ke ali dijaka/-inje). Zato morajo šahovski klubi in društva do 31. januarja 2020 
registrirati nove mlade igralce in igralke, kasneje registrirani ne bodo mogli nastopiti na 
državnem prvenstvu. 

 
19. Vsi igralci, ki želijo nastopiti na državnem prvenstvu v standardnem šahu morajo znati 

brati in zapisovati šahovske partije v ustrezne formularje.  
 
20. Prijavnina za igralko oziroma igralca znaša 10 € in se vplača v naprej.  Plača se preko 

svojega kluba ali z naročilnico šole poslano na POGI d.o.o., Glavarjeva cesta 55a, 1218 
Komenda, do 15. 1. 2020. Ostali nakažejo prijavnino do 15. 1. 2020 na: poslovni račun 
POGI d.o.o., pri NLB 0231 2025 7185 227 s pripisom „prijavnina za regijske kvalifikacije“. 
Kdor ne bo imel pla čane prijavnine do 15.1.2020, ne bo mogel nastopiti na regijskih 
kvalifikacijah!  

 
21. šahovske figure in ure zagotovi organizator.  
 
22. Glavni sodnik je Franc Poglajen, državni šahovski sodnik, pomočnike zagotovi 

organizator. 
 
23. Obvezne so prijave za nastop (s plačano prijavnino) z navedbo osnovnih podatkov – 

izpolnjena prijavnica (priimek in ime, naslov bivanja, datum rojstva, kategorija, naziv šole 
in kluba ter elektronski naslov igralca ali staršev ) je potrebno poslati do 15. januarja 
2020 na naslov kluba: Šahovski klub Komenda, Glavarjeva 55a, 1218 Komenda ali po 
elektronski pošti: Franc.Poglajen@pogi.si 

 
24. Za ostale informacije se obrnite na Franca Poglajen - telefon 041/325-685 

 
Šahovski pozdrav! 

Šahovski klub Komenda 
Franc Poglajen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tekmovanje bo izvedeno v soboto 18. in v nedeljo 19. januarja 2020 v dvorani 
Prostovoljnega gasilskega društva Komenda, Glavarjeva cesta 65 v Komendi s pričetkom ob 
18 uri. 

 
Vhod je iz Krekove ulice. Dvorana je v zgorjem prostoru novega prizidka. Vhod je zadaj po 
stopnicah, ob potoku. Pri domu je malo parkirnega protora, zato je potrebno parkirati na 
parkirišču za občino ali pri hipodromu. 

 
 

 

Igralna dvorana 
gasilski dom 

Parkirišča 


