
 
 

Ljubljana, 15.12.2022 
 

Razpis regijskih prvenstev mariborske regije 2023 U8 – U20 
Kvalifikacije za mladinsko DP v standardnem šahu 2023 

 
 
 1) Šahovska zveza Slovenije, v sodelovanju s Šahovskim društvom Ptuj, razpisuje regijska prvenstva 
mariborske regije v pospešenem šahu, ki so hkrati kvalifikacija za mladinska državna prvenstva v 
standardnem šahu za leto 2023. Regijska prvenstva bodo izpeljana v soboto, 21.01.2023, v Domu 
krajanov Brstje-Ptuj, Belšakova ulica 20, 2250 Ptuj, s pričetkom ob 9:30 uri. 
 

 2) Starostne kategorije regijskih prvenstev (igralec/-ka lahko nastopi le v eni skupini):  
a) fantje do 8 let (rojeni 2015 in mlajši)  h) dekleta do 8 let (rojena 2015 in mlajša)  
b) fantje do 10 let (rojeni 2013 in mlajši)  i) dekleta do 10 let (rojena 2013 in mlajša)  
c) fantje do 12 let (rojeni 2011 in mlajši)  j) dekleta do 12 let (rojena 2011 in mlajša)  
d) fantje do 14 let (rojeni 2009 in mlajši)  k) dekleta do 14 let (rojena 2009 in mlajša)  
e) fantje do 16 let (rojeni 2007 in mlajši)  l) dekleta do 16 let (rojena 2007 in mlajša)  
f) fantje do 18 let (rojeni 2005 in mlajši)  m) dekleta do 18 let (rojena 2005 in mlajša)  
g) fantje do 20 let (rojeni 2003 in mlajši)  n) dekleta do 20 let (rojena 2003 in mlajša)  
 

3) Na regijskih prvenstvih mladih lahko sodelujejo vsi igralci in igralke šahovskih klubov in društev 
glede na ustrezno starostno kategorijo in regijsko pripadnost. Igralni čas fantov do 10 in do 12 let je 20 
minut + 10 sekund/potezo, za vse ostale starostne kategorije pa je igralni čas 10 minut + 5 
sekund/potezo. Igra se 7 ali 9 kol po švicarskem sistemu (če je sodelujočih manj, pa lahko tudi po 
ustreznem Bergerjevem sistemu – enokrožno ali dvokrožno). Tehnični izvajalec lahko smiselno združi 
posamezna prvenstva (npr. če je v kakšni skupini manj kot 5 prijavljenih), vendar mora razglasiti 
najboljše v vseh kategorijah. Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah.  
 

4) Kriteriji za določanje uvrstitve 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 ima 6 minut, črni pa 5 minut igralnega časa – igralcu s črnimi figurami 
zadošča remi. 
 

5) Urnik tekmovanja – sobota, 21.01.2023: 
• do 9:15 - potrditev nastopa v vseh starostnih kategorijah pri sodniški mizi v igralni dvorani, 

zamudniki, ki ne bodo pravočasno potrdili svojega nastopa, bodo uvrščeni v naslednji krog. 
• ob 9:30 - otvoritev prvenstva in prvo kolo; 
• ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi rezultatov, krajši 

odmor za kosilo bo določen sproti (glede na število nastopajočih v določeni starostni skupini); 
• razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim bo 10 minut po zaključku tekmovanja v 

posamezni starostni skupini. 
 
 
 
 



6.) Prijave za nastop z navedbo osnovnih podatkov igralca/-ke (priimek in ime, datum rojstva, ime 
društva ali šole, tekmovalna skupina) se sprejemajo do srede, 18. 01. 2023 na elektronskem naslovu: 
sahakademija@hotmail.com ali black.white@siol.com, (Danilo Polajžer – tel.: 041 494 364). 
Participacija za nastop je 12,00 EUR po igralcu/-ki. V prijavnino je vključena topla malica (cena 
malice za spremljevalce po dogovoru). 
 
7.) Vse igralne pripomočke (šahovske garniture in šahovske ure) bo zagotovil tehnični izvajalec ŠD 
Ptuj. Glavni sodnik prvenstva je IA Boris Perkovič, ostale sodnike določi tehnični izvajalec. 
 
8.) Prvi trije v vsaki tekmovalni skupini dobijo medalje. 
 
9.) Na 30. državnem prvenstvu mladih v standardnem šahu, ki bo od 04.02. do 10.02.2023 v 
Termah Čatež, so vsa prvenstva odprta za igralce in igralke, ki nastopijo na svojem regijskem 
prvenstvu oziroma že imajo FIDE rating za standardni šah.  
 
10.) Državnega prvenstva v standardnem šahu v vseh starostnih kategorijah se lahko udeležujejo 
le registrirani igralci in igralke šahovskih klubov in društev s tekmovalno licenco za leto 2023 (za 
razliko od šolskih tekmovanj, kjer se zahteva status učenca/-ke ali dijaka/-inje). Zato morajo šahovski 
klubi in društva do 31. januarja 2023 registrirati nove mlade igralce in igralke, kasneje registrirani ne 
bodo mogli nastopiti na državnem prvenstvu.  
Morebitne prestope (znotraj regij in med regijami) naj mladi šahisti/-ke opravijo pred regijskimi 
prvenstvi. 
 
11.) Informacije: 

• Danilo Polajžer, 041 494 364, sahakademija@hotmail.com 
 
12.) Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se 
smiselno uporabljajo veljavni pravilniki FIDE in ŠZS.  
Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali 
nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova. 
 
 
 
 
Generalna sekretarka ŠZS: Nina Rob 

Predsednik TKS ŠZS: Jože Zorko 

Predsednik ŠD Ptuj: Danilo Polajžer 

 


