
 

 

Šmarje - Sap, 24. 2. 2022 

 

RAZPIS 24. POSAMIČNEGA OSNOVNOŠOLSKEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

ZA UČENCE IN UČENKE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

 

1) Organizator prvenstva je Osnovna šola Šmarje – Sap skupaj s ŠK En Passant in Tajfun ŠK Ljubljana pod okriljem 

Zavoda za šport RS Planica in Šahovske zveze Slovenije. Prvenstvo bo potekalo v nedeljo, 20. 3. 2022, na spletu 

(www.lichess.org). Za igranje igralci potrebujejo računalnik, kamero, mikrofon in internetno povezavo. Podrobnosti 

in navodila za spletno igranje bodo objavljena na spletni strani tekmovanja.  

2) Prvenstvo bo potekalo v štirih ločenih konkurencah: 

● Učenci A do 15 let (rojeni 2007 in mlajši) - pravico nastopa imajo prvi trije s področnega tekmovanja 

starejših učencev (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnik izvajalca in dodatno po en 

predstavnik/-ca s področij, ki so v preteklem šolskem letu na državnem tekmovanju v tej kategoriji 

osvojili prva tri mesta (Goriška, Ljubljana, Notranjska), skupno največ 52 igralcev.  

● Učenke A do 15 let (rojena 2007 in mlajša) - pravico nastopa imajo prve tri s področnega tekmovanja 

starejših učenk (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnica izvajalca in dodatno po ena 

predstavnik/-ca s področij, ki so v preteklem šolskem letu na državnem tekmovanju v tej kategoriji 

osvojili prva tri mesta (Grosuplje, Posavje, Pomurje), skupno največ 52 igralcev.  

● Učenci B do 12 let (rojeni 2010 in mlajši) - pravico nastopa imajo prvi trije s področnega tekmovanja 

mlajših učencev (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnik izvajalca in dodatno po en 

predstavnik/-ca s področij, ki so v preteklem šolskem letu na državnem tekmovanju v tej kategoriji 

osvojili prva tri mesta (Obala, Grosuplje, Podravje), skupno največ 52 igralcev.  

● Učenke B do 12 let (rojena 2010 in mlajša) - pravico nastopa imajo prve tri s področnega tekmovanja 

mlajših učenk (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnica izvajalca in dodatno po en predstavnik/-

ca s področij, ki so v preteklem šolskem letu na državnem tekmovanju v tej kategoriji osvojili prva tri 

mesta (Maribor, Notranjska, Domžale), skupno največ 52 igralcev.  

● Učenke lahko igrajo v konkurenci učencev, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v svoji (dekliški) 

konkurenci. V primeru manjšega števila prijav lahko koordinatorka šolskih šahovskih tekmovanj v šahu 

določi dodatne igralce/-ke do zapolnitve števila mest (zainteresirani igralci/-ke se prijavijo koordinatorki na 

elektronski naslov info@sah-zveza.si   najkasneje do 14. 3. 2022 do 12.00). 

*Opomba: Področne kvalifikacije se lahko igrajo preko spleta.  

http://www.lichess.org/
mailto:info@sah-zveza.si


3) Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah. Igralni čas je 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca-ko za 

partijo, največ 9 kol po Bergerjevem (naključni žreb) oziroma švicarskem sistemu. Pari se določajo z računalniškim 

programom na www.lichess.org 

4) Urnik tekmovanja  

Nedelja, 20. 3. 2022  

• potrditev prijave preko Zoom-a od 8.30 do 8.45 

•  otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 9.00 

•  ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi rezultatov. 

•  neuradni rezultati bodo objavljeni takoj na platformi lichess, uradni rezultati bodo objavljeni 3 dni po 

tekmovanju, po izvedenem fair-play preverjanju.  

5) Zmagovalci v vseh konkurencah postanejo osnovnošolski posamični državni prvaki/-nje za šolsko leto 2021/22. 
Najboljši trije v vseh konkurencah prejmejo medalje oziroma nagrade Zavoda za šport RS Planica. 

6) Kriteriji za določanje posamične uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):  

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

koeficient, medsebojni rezultat-i, večje število zmag in večje število zmag s črnimi figurami 

•  švicarski sistem: švicarski sistem (kriteriji, ki so vdelani v www.lichess.org) : večje število osnovnih (šahovskih) 

točk, Sonneborn-Bergerjev koeficient 

Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni hitropotezni dvoboj in v 

primeru remija še "zlati hitropotezni dvoboj". 

7) Glavna sodnica prvenstva bo Ana Srebrnič, mednarodna šahovska sodnica, pomočniki bodo določeni naknadno. 

Odločitve glavne sodnice glede pravil igre so dokončne. Morebitne pritožbe bo reševal odbor za fair-play, ki bo 

določen pred samim tekmovanjem. 

Pritožbo je potrebno najaviti v 30 minutah po končani zadnji partiji in jo oddati v pisni obliki glavni sodnici. Kavcija 

za pritožbo znaša 50 € in se v primeru pozitivno rešene pritožbe vrne predlagatelju.  

8) Prijave za nastop se sprejemajo do ponedeljka, 14. 3. 2022 do 12:00 preko aplikacije e-šport: 

http://app.sport.si. Dostop do prijav imajo praviloma šolski športni pedagogi! Seznam pravočasno prijavljenih 

šahistov in šahistk bo objavljen na spletni strani prvenstva.  

Poleg prijave preko aplikacije e-šport je organizatorju potrebno posredovati podatke o igralcih preko obrazca, ki je 

objavljen na spletni strani tekmovanja. Po posredovanih podatkih bodo igralci prejeli vse podatke za prijavo na 

Lichess in Zoom. 

9) Informacije:   

•  Ana Srebrnič, OŠ Šmarje - Sap, ana@velemojstrica.si, 031/376-897 

•  Nina Rob, Šahovska zveza Slovenije, koordinatorka ŠŠT v šahu, 041/686-746, info@sah-zveza.si 

•  spletna stran tekmovanja: https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/167  

10) Rezultat partije se avtomatično zabeleži. Igralci igrajo na računalnikih. Med igro se morajo vključiti na ZOOM 

in imeti vklopljeno kamero ter deliti zaslon. Uporaba mobilnih telefonov in tablic za igranje ni dovoljena. Ravno 

tako ni dovoljeno uporabljati slušalk med igro. Igralec je sam odgovoren za internetno povezavo. 

Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno 

uporabljajo pravilniki FIDE in Šahovske zveze Slovenije.  

11) Šahisti in šahistke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali 

nezgodno zavarovani/-e, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.  

http://www.lichess.org/
http://app.sport.si/
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Ana Srebrnič Nina Rob, sekretarka ŠZS 

OŠ Šmarje - Sap in ŠK En Passant koordinatorka ŠŠT v šahu 

         Pavlina Antolič 

Ravnateljica OŠ Šmarje - Sap 


