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Ljubljana, 7. 1. 2019 

 

 

 

Razpis 27. posamičnega državnega prvenstva v standardnem 

šahu za mlade do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let za leto 2020 
 

 

 

1) Organizator 27. posamičnega državnega prvenstva v standardnem šahu za mlade do 8, 10, 

12, 14, 16 in 18 let za leto 2020 je Šahovska zveza Slovenije v sodelovanju s ŠD KRKA Novo 

mesto, ki bo tekmovanje organizirala od 15. do 21. 2. 2020 v Termah Krka, Hotel Šport, Grajska 

cesta 2, 8222 Otočec. Igralni prostor bo dvorana športnega centra Otočec. 

https://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/otocec/  

V soboto, 22. 2. 2020, bo na isti lokaciji potekalo še 21. posamično državno prvenstvo v pospešenem 

šahu za leto 2020 v enakih starostnih kategorijah. 

 

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

2020, državljani/-ke Republike Slovenije (po Registracijskem pravilniku), ki tekmujejo v 

dvanajstih ločenih skupinah: 

a) fantje do 8 let (rojeni 2012 in mlajši) g) dekleta do 8 let (rojena 2012 in mlajša) 

b) fantje do 10 let (rojeni 2010 in mlajši) h) dekleta do 10 let (rojena 2010 in mlajša) 

c) fantje do 12 let (rojeni 2008 in mlajši) i) dekleta do 12 let (rojena 2008 in mlajša) 

d) fantje do 14 let (rojeni 2006 in mlajši) j) dekleta do 14 let (rojena 2006 in mlajša) 

e) fantje do 16 let (rojeni 2004 in mlajši) k) dekleta do 16 let (rojena 2004 in mlajša) 

f) fantje do 18 let (rojeni 2002 in mlajši) l) dekleta do 18 let (rojena 2002 in mlajša) 

 

3) Način uvrščanja na državno prvenstvo, igralni čas in termin začetka tekmovanja je odvisen 

od starostne kategorije: 

I) starostni kategoriji fantov in deklet do 8 let – prvenstvi sta odprti za vse igralce in igralke, ki so 

se udeležili svojega regijskega prvenstva ali že imajo FIDE rating za standardni šah, igralni čas je 

60 min z dodatkom 30 sekund/potezo (prvenstvi se začneta v sredo, 19. 2. 2020). 

II) starostne kategorije fantov in deklet do 10, 12, 14, 16 in 18 let – prvenstva so odprta za vse 

igralce in igralke, ki so se udeležili svojega regijskega prvenstva ali že imajo FIDE rating za 

standardni šah, igralni čas je 90 min/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo 

(prvenstva se začnejo v soboto, 15. 2. 2020). 

III) v primeru manjšega števila igralcev oziroma igralk v neki starostni kategoriji se začetek 

prvenstva lahko prestavi, o čemer boste pravočasno obveščeni preko spletne strani tekmovanja 

https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/80 

IV) vsi igralci in igralke, ki želijo nastopiti na državnem prvenstvu v standardnem šahu, morajo znati 

brati in čitljivo zapisovati šahovske partije v ustrezne formularje. 

V) državna prvenstva v vseh starostnih kategorijah bodo prijavljena za FIDE rating za standardni šah, 

zato morajo imeti vsi sodelujoči igralci in igralke FIDE ID številko. 

https://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/otocec/
https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/80
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4) Posamično državno prvenstvo v standardnem šahu za mlade se igra po Pravilih FIDE za 

standardni 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 po izteku roka 

za potrditev prijave v igralni dvorani. 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.  

Partije najboljših bodo prenašane v živo na cca. 30-tih elektronskih šahovnicah. Vse partije bodo v 

PGN obliki na voljo pri predstavniku organizatorja državnega prvenstva.  

 

5) Urnik tekmovanja: 

• sobota, 15. 2. 2020: potrditev nastopa v starostnih kategorijah do 10, 12, 14, 16 in 18 let pri 

sodniški mizi v igralni dvorani do 14.30. Zamudniki, ki ne bodo pravočasno potrdili svojega 

nastopa na državnem prvenstvu, bodo uvrščeni v naslednji krog! 

Svečana otvoritev državnega prvenstvo bo ob 15.15! 

• sreda, 19. 2. 2020: potrditev nastopa v starostnih kategorijah do 8 let pri sodniški mizi v 

igralni dvorani do 10.15. Zamudniki, ki ne bodo pravočasno potrdili svojega nastopa na 

državnem prvenstvu, bodo uvrščeni v naslednji krog! 

Svečana otvoritev državnega prvenstvo bo ob 10.45! 

• razpored posameznih kol po dnevih za vse starostne skupine 

 

 15. 2. 16. 2. 17. 2. 18. 2. 19. 2. 20. 2. 21.2. 

F8, 

D8 

- - - - 

1. kolo: 

11:00 

2. kolo: 

15:30 

3. kolo: 

18:00 

4. kolo: 

10:00 

5. kolo: 

14:00 

6. kolo: 

17:00 

7. kolo: 

10:00 

8. kolo: 

14:00 

9. kolo: 

17:00 

F10, 

D10, 

F12, 

D12 1. kolo: 

15:30 

 

2. kolo: 

9:00 

 

3. kolo: 

15:30 

4. kolo: 

15:30 

 

5. kolo: 

9:00 

 

6. kolo: 

15:30 

7. kolo: 

15:30 

8. kolo: 

15:30 

9. kolo: 

14:00 

F14, 

D14, 

F16, 

D16, 

F18, 

D18 

1. kolo: 

15:30 

 

2. kolo: 

9:00 

 

3. kolo: 

15:30 

4. kolo: 

15:30 

5. kolo: 

9:00 

 

6. kolo: 

15:30 

7. kolo: 

15:30 

8. kolo: 

15:30 

9. kolo: 

14:00 

 

• privzeti čas zamude je 30 minut, vendar se igralcu/-ki, ki ob začetku seanse ni prisoten za 

šahovnico, igralni čas takoj zmanjša za 15 minut. 

• v primeru morebitnih izjemno dolgih partij nekega kola lahko glavni sodnik določi poznejši 

čas začetka naslednjega kola (velja samo za udeležence teh partij)! 

• zaključek državnega prvenstva z razglasitvijo rezultatov bo istočasno za vse starostne skupine, 

v petek, 20. 2. 2020 ob 20.00. Prisotnost na zaključku je obvezna, v nasprotnem primeru 

igralci oziroma igralke ostanejo brez dosežene nagrade. 

 

6) 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. 
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• 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 pospešenem šahu (10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo), v primeru izenačenega 

rezultata pospešenega dvoboja pa še dodatni dvoboj v hitropoteznem šahu (3 minute z dodatkom 2 

sekundi/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/-ki s črnimi figurami zadošča remi!  

 

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

pravilniku OKS. Najboljši pridobijo pravico igranja na svetovnem ali evropskem prvenstvu v skladu 

s Pravilnikom ŠZS o uvrščanju na mladinska EP/SP. Organizator je pripravil tudi nekaj praktičnih 

nagrad za najboljše. 

 

8) Glavnega sodnika/sodnico in ustrezno število pomočnikov bo določila Šahovska zveza Slovenije. 

Odločitve glavnega sodnika 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 trideset minut 

po končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora 

so dokončne. 

 

9) Obvezne so pravočasne prijave za nastop preko spletnega portala Šahovske zveze Slovenije 

(prijava brez urejene tekmovalne licence za leto 2020 ne bo možna): 

https://www.sah-zveza.si/mojestrani/klub/prijave – prijavni obrazec za klube; 

https://www.sah-zveza.si/mojestrani/igralec/prijave – prijavni obrazec za posameznike. 

 

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

datuma v znesku: 

• 25 € za prijavo in plačilo do 5. 2. 2020 (15 € za najmlajše do 8 let), 

• 35 € za prijavo in plačilo od 6. do 13. 2. 2020 (20 € do 8 let) 

• kasnejših prijav ŠZS ne bo sprejela! 

Prijavnino do določenega datuma nakažite na TRR SI56 1910 0001 0000 463, sklic 00 6/2020. 

Obenem na e-naslov info@sah-zveza.si sporočite, za katerega igralca/-ko je bila prijavnina plačana. 

V primeru večjega števila prijav (npr. v imenu šahovskega kluba ali društva) lahko na istem e-naslovu 

zaprosite za predračun, pri tem poimensko zapišite vse igralce, za katere želite preračun. Brez plačane 

prijavnine nastop na prvenstvu ne bo možen. 

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

pripomočke zagotovi Šahovska zveza Slovenije. 

 

10) Namestitev tekmovalcev, tekmovalk, staršev, trenerjev ali spremljevalcev je predvidena v Hotelu 

Šport, Grajska cesta 2, 8222 Otočec:  

https://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/otocec/  

Vse rezervacije željenih nastanitev v objektih Term Krka je potrebno izvesti izključno preko 

e-naslova booking@terme-krka.eu do 5. 2. 2020 – ob rezervaciji je potrebno obvezno zapisati, 

da gre za rezervacijo v sklopu Mladinskega državnega prvenstva. Cena namestitev znaša: 

• dvo- ali troposteljna soba: 45,00 € za otroke do 15,99 let, 50,00 € za mladino od 16 do 19,99 

let in 55,00 € za odrasle. Cena vključuje: polni penzion, brezplačni Wi-Fi, neomejeno kopanje 

v termalnem bazenu Hotela Šport, parkirišče. 

• doplačilo turistične takse: 2,50 €/noč (nad 18 let), 1,25 €/noč (otroci do 18 let) 

• doplačilo za enoposteljno sobo: 12,00 €/ noč 

https://www.sah-zveza.si/mojestrani/klub/prijave
https://www.sah-zveza.si/mojestrani/igralec/prijave
mailto:info@sah-zveza.si
https://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/otocec/
mailto:booking@terme-krka.eu
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• dodatno kosilo: 10 €  (8 € za otroke do 11,99 let), naročilo in plačilo dodatnega kosila na isti 

dan do 9 zjutraj. 

• plačilo nastanitev je po predračunu ali ob odhodu iz hotela – hotel naročilnic ne sprejema. 

 

11) 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/80 

Dodatne informacije o državnem prvenstvu lahko pridobite tudi na: 

• Šahovski zvezi Slovenije: info@sah-zveza.si, 041-686-746 

• kontaktnem centru Term Krka: 08-20-50-300 

 

12) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali 

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

 

 

 

Jože Zorko,    Robert Rudman,   Nina Rob, 

predsednik TK ŠZS   ŠD KRKA Novo mesto  Šahovska zveza Slovenije 

 

 

https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/80
mailto:info@sah-zveza.si

