
Razpis 23. posamičnega državnega prvenstva v pospešenem šahu za mlade 

do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let za leto 2022 
 

 

1) Organizator 23. posamičnega državnega prvenstva v pospešenem šahu za mlade do 8, 10, 

12, 14, 16 in 18 let za leto 2022 je Železničarski šahovski klub Maribor Poligram, v 

sodelovanju in pod okriljem Šahovske zveze Slovenije. Tekmovanje bo 2. julija 2022, v 

kongresnih dvoranah Hotela Radin v Radencih (Zdraviliško naselje 12, 9252 Zdravilišče 

Radenci, Slovenija,  

https://www.sava-hotels-resorts.com/si/zdravilisce-radenci/nastanitve/hotel-radin 

 

2) Na tekmovanju lahko sodelujejo registrirani šahisti/-ke z veljavno tekmovalno licenco 

za leto 2022, urejeno FIDE ID številko, državljani/-ke Republike Slovenije (po 

Registracijskem pravilniku), ki tekmujejo v dvanajstih ločenih skupinah:  

a) fantje do 8 let (rojeni 2014 in mlajši)  

b) dekleta do 8 let (rojena 2014 in mlajša)  

c) fantje do 10 let (rojeni 2012 in mlajši)  

d) dekleta do 10 let (rojena 2012 in mlajša)  

e) fantje do 12 let (rojeni 2010 in mlajši)  

f) dekleta do 12 let (rojena 2010 in mlajša)  

g) fantje do 14 let (rojeni 2008 in mlajši)  

h) dekleta do 14 let (rojena 2008 in mlajša)  

i) fantje do 16 let (rojeni 2006 in mlajši)  

j) dekleta do 16 let (rojena 2006 in mlajša)  

k) fantje do 18 let (rojeni 2004 in mlajši)  

l) dekleta do 18 let (rojena 2004 in mlajša).  

 

3) Državna prvenstva v pospešenem šahu so odprta v vseh starostnih kategorijah za 

tekmovalce, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 2. Tekmovanja bodo prijavljena za FIDE rapid 

rating za pospešeni šah. 

Posamično pospešeno državno prvenstvo v pospešenem šahu za mlade do 8, 10, 12, 14, 16 in 

18 let za leto 2022 se igra z igralnim časom 10 min + 5 s/potezo po Pravilih FIDE za 

pospešeni šah.  

Če v posamezni konkurenci nastopi do vključno 10 igralcev/-k, se igra eno- ali dvokrožni 

Bergerjev sistem (največ 9 kol). Pari za Bergerjev sistem se bodo izžrebali z naključnim 

žrebom.  

Če jih nastopi 11, 12 ali 13, se igra 7 kol po švicarskem sistemu, če pa jih nastopi 14 ali več, 

se igra 9 kol po švicarskem sistemu.  

V primeru manjšega števila prijav v kakšni starostni skupini, se lahko organizator odloči za 

smiselno združevanje starostnih skupin.  

 

4) Urnik tekmovanj 

 

Sobota, 2.7. 2022 

09.00 – 10.00: potrditev nastopa v vseh starostnih kategorijah pri sodniški mizi v igralni 

dvorani. Zamudniki, ki ne bodo pravočasno potrdili svojega nastopa na državnem prvenstvu, 

bodo uvrščeni v naslednji krog!  

10.20 – 10.30: svečana otvoritev državnega prvenstva. 

10.30: 1. kolo. Ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi 

rezultatov, odmor za kosilo bo določen po zaključku potrditve prijav (glede na število 

https://www.sava-hotels-resorts.com/si/zdravilisce-radenci/nastanitve/hotel-radin


nastopajočih in številu kol v neki starostni skupini) in bo objavljen pred začetkom 

tekmovanja.  

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim bo 15 minut po zaključku tekmovanja v 

posamezni starostni skupini, odsotni igralci/-ke ostanejo brez dosežene nagrade.  

 

5) Kriteriji za določanje uvrstitve na posamičnih državnih prvenstvih ŠZS so (po vrstnem 

redu upoštevanja):  

• Bergerjev sistem: večje število osnovnih (šahovskih) točk, rezultat proti zmagovalcem, 

Sonneborn - Bergerjev koeficient, medsebojni rezultat-i, večje število zmag in večje število 

zmag s črnimi figurami.  

• švicarski sistem: večje število osnovnih (šahovskih) točk, medsebojni rezultat-i (če so vsi 

igralci iste točkovne skupine igrali med seboj), Buchholz-1, Buchholz koeficient, večje število 

igranih iger s črnimi figurami, večje število zmag (brez upoštevanja iger dobljenih s 

kontumacem ali ko je igralec/-ka prost). 

Če so vsi kriteriji enaki, se pri obeh igralnih sistemih za kritična mesta takoj odigra dodatni 

dvoboj (troboj …) v hitropoteznem šahu (3 minute z dodatkom 2 sekund/potezo). Barve figur 

za prvo partijo se žrebajo, v drugi partiji se barve zamenjajo. Če je rezultat še vedno izenačen, 

se odigra še »zlata partija«: barve figur se žrebajo, beli/-a ima 6 minut, črni/-a pa 5 minut 

igralnega časa – igralcu/-ki s črnimi figurami zadošča remi!  

 

6) Nagrade 

Prvi trije v vsaki tekmovalni skupini dobijo v trajno last pokale ter možnost kategorizacije po 

pravilniku OKS.  

Najboljših 6 v starostnih skupinah od 8 – 12 let prejme praktično nagrade. Prvaki in prvakinje 

v starostnih skupinah od 14 – 18 let prejmejo nagrado v višini 40,00 EUR, ki jo podeli 

Fundacija Vesne Rožič. Igralci na mestih od 2 do 6 prejmejo praktične nagrade. 

Vsi nastopajoči, ki se udeležijo zaključne slovesnosti, dobijo praktično nagradico. 

 

7) Glavna sodnica bo mednarodna sodnica Narcisa Mihevc Mohr, sodnike pomočnike bo 

določil organizator. Odločitve glavne sodnice glede pravil igre so izvršne!  

Pritožbe na sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. Turnirski odbor se izvoli pred 

začetkom tekmovanja in ga sestavljajo trije (3) člani in dva (2) namestnika. Pritožba se s 

kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje pet minut po končanem kolu. V primeru 

ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.  

  

8) Obvezne so pravočasne prijave za nastop na naslov: jbuzeti@gmail.com 

Prijava brez urejene tekmovalne licence za leto 2022 in brez FIDE ID številke ne bo sprejeta! 

Prijava bo upoštevana in veljavna izključno s plačilom prijavnine na prvenstvo do določenega 

datuma v znesku:  

• 10 € za prijavo in plačilo do 27. 6. 2022,  

• 15 € za prijavo in plačilo od 28.6. – 30.6. 2022.  

• Poznejših prijav organizator ne bo sprejel!  

Prijavnino do določenega datuma nakažite na TRR SI56 6100 0001 2460 579, odprt pri 

Delavski hranilnici. 

Obenem na elektronski naslov jbuzeti@gmail.com sporočite, za katerega igralca/-ko je bila 

prijavnina plačana. V primeru večjega števila prijav (npr. v imenu šahovskega kluba ali 

društva) lahko na istem elektronskem naslovu zaprosite za predračun, pri tem poimensko 

zapišite vse igralce, za katere želite predračun. Brez plačane prijavnine nastop na prvenstvu ne 

bo možen.  
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Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih in njihovih šahovskih klubov ali društev. Vse 

igralne pripomočke zagotovi organizator.  

 

9) Za morebitno namestitev glej razpis Mladinskega državnega prvenstva v standardnem šahu 

2022.  

Kosilo (samopostrežno) bo omogočeno po ceni 10 EUR za otroke do 11,99 let in 15 EUR za 

vse starejše. Naročilo in plačilo dodatnih kosil bo možno do 10.00 zjutraj na dan tekmovanja!  

 

10) Vse, kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku. 

Aktualne informacije bodo sproti objavljene na spletni strani državnega prvenstva: 

https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/173 

Dodatne informacije o državnem prvenstvu lahko pridobite tudi na elektronskem naslovu 

georg.mohr1965@gmail.com ali preko telefona 040 834 432 (Georg Mohr, vodja 

tekmovanja). 

 

11) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso 

zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz 

tega naslova.  

 

12) Omejitve zaradi SARS-CoV-2: po takrat veljavnih državnih odlokih in protokolih. 

 

Jože Zorko, predsednik TK ŠZS 

Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 

Georg Mohr, vodja tekmovanja 
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