
 

 

Področno šahovsko posamično in ekipno osnovnošolsko prvenstvo Mariborske regije   

za šolsko leto 2020/2021  
 

 

ORGANIZATOR IN IZVAJALEC 
Športno rekreacijsko društvo zvezdica Maribor v sodelovanju z Železničarskim šahovskim klubom 

Maribor Poligram. 

 

KRAJ IN TERMIN 
Spletna šahovska platforma www.chess.com 14. 4. 2021 ob 16. uri 

                               

SISTEM TEKMOVANJA                  
Bergerjev ali švicarski sistem do največ 9 kol, tempo 10 minut + 5 sekund/potezo na vsakega igralca-ko. Pari 

se določajo z računalniškim programom www.chess.com. 

 

PRAVICA NASTOPA    

Tekmovanje bo potekalo v štirih ločenih kategorijah: 

F15: fantje stari 2006 in mlajši; D15: dekleta stara 2006 in mlajša 

F12: fantje stari 2009 in mlajši; D12: dekleta stara 2009 in mlajša 

Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo učenke in učenci navedenih letnikov, ki obiskujejo osnovne šole na 

področju PC Maribor (seznam šol s pravico do nastopa je objavljen v prilogi 1 razpisa). Mlajše učenke in 

učenci lahko tekmujejo v starejši kategoriji, vendar se v tem primeru odpovejo nastopu v svoji kategoriji. V  

primeru manjšega števila prijav, si organizator pridružuje, da smiselno združi kategorije. 

 

PRIJAVE       

Obvezne prijave najkasneje do torka 13. 4. 2021 do 17. ure preko prijavnega obrazca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzfARcjiNf2Jc-

JdzTr9bq3SgoH_0GEvsSWbGIu8sIYCTCFw/viewform?gxids=7628          

Prijava naj vsebuje točne rojstne podatke ter podatke o šoli, ki jo obiskujete. Prijava po iztečenem roku ne bo 

upoštevana. Prijavnine ni! 

                                                                             

NAGRADE 

Najboljše tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale, igralci pa kolajne. Najboljši trije posamezniki oz. 

posameznice v vsaki kategoriji prejmejo kolajne. Organizator bo kolajne poslal ali dostavil na šolo, ki jo 

obiskuje tekmovalec. 

 

UVRŠČANJE NA DRŽAVNO OSNOVNOŠOLSKO PRVENSTVO         

Uvrščanje na državno posamično in ekipno osnovnošolsko prvenstvo, ki bo potekalo, 22. 4. 2021, je določeno 

s sledečim ključem v skladu z razpisom za državno posamično in ekipno osnovnošolsko prvenstvo za leto 

2021.  

 

Posamezniki se na državno prvenstvo uvrščajo po naslednjem ključu: 

Kategorija F15: 1. do 4. uvrščeni posameznik iz regijskih kvalifikacij 

Kategorija D15: 1. do 3. uvrščena posameznica iz regijskih kvalifikacij 

Kategorija F12:  1. do 3. uvrščeni posameznik iz regijskih kvalifikacij 

Kategorija D12: 1. do 3. uvrščena posameznica iz regijskih kvalifikacij 

 

 

 



 

 

Ekipe se na državno prvenstvo uvrščajo po naslednjem ključu: 

Kategorija F15: 1. uvrščena ekipa na regijskih kvalifikacijah 

Kategorija D15: 1. in 2. uvrščena ekipa na regijskih kvalifikacijah 

Kategorija F12: 1. uvrščena ekipa na regijskih kvalifikacijah 

Kategorija D12: 1. uvrščena ekipa na regijskih kvalifikacijah 

 

REKVIZITI        
Vsak nastopajoči potrebuje računalnik (prenosni ali namizni) z internetno povezavo in delujočo kamero, ki 

mora biti med tekmovanjem vklopljena ter nameščeno orodje Zoom zaradi deljenja zaslona med samim 

tekmovanjem. Za igranje si morate urediti profil na www.chess.com ter upoštevati dodatek k razpisu za 

izvedbo tekmovanja preko spleta (priloga 2). 

 

PROGRAM TEKMOVANJA  

Potrditev prijav do 15.30 uri s prijavo na spletno platformo www.chess.com na dan tekmovanja v skladu z 

navodili, ki jih boste prejeli po izpolnitvi prijavnega obrazca. Otvoritev in pričetek tekmovanja ob 16. uri. 

Nadaljnja kola si bodo sledila v najkrajšem možnem času. 

 

KRITERIJI ZA DOLOČANJE UVRSTITEV 
Uvrstitve posameznikov 

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: večje število osnovnih (šahovskih) točk, SonnebornBergerjev 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".  

Uvrstitve ekip 

Za ekipno uvrstitev učencev (kategoriji F12 in F15) šteje vsota šahovskih točk do štirih najboljših šahistov iz 

vsake šole (v primeru enake vsote ima prednost šola, ki doseže višjo posamično uvrstitev najboljšega šahista). 

Za ekipno uvrstitev učenk (kategoriji D12 in D15) šteje vsota šahovskih točk do treh najboljših šahistk iz vsake 

šole (v primeru enake vsote ima prednost šola, ki doseže višjo posamično uvrstitev najboljšega šahista). 

 

Glavni sodnik tekmovanja bo Tadej Sakelšek, šahovski sodnik, pomočniki bodo določeni naknadno. 

Odločitve glavnega sodnika glede pravil igre so dokončne. 

 

RAZNO        
Vse partije se preverjajo v skladu z anti-cheating politiko platforme www.chess.com. Organizator si pridržuje 

pravico, da vse igralce, ki se bodo kvalificirali na državno prvenstvo (tako v ekipni, kot posamični konkurenci) 

in še niso registrirani pri Šahovski zvezi Slovenije, izkažejo svojo identiteto (kopija osebne izkaznice ali 

potnega lista) za namene preverjanja resničnosti podatkov. Organizator bo uradne rezultate objavil dan po 

tekmovanju na svoji spletni strani, svoji Facebook strani ter preko e-pošte. 

 

 

Kontakt:        Tadej Sakelšek                                          

GSM:              040 748 916                                                

E-mail:          zskmaribor1927@gmail.com         

 
    

  

http://www.chess.com/
http://www.chess.com/
mailto:zskmaribor1927@gmail.com


 

 

PRILOGA 1: SEZNAM ŠOL MARIBORSKE REGIJE 

 
Zap. št. ŠOLA Zap. št. ŠOLA 

1. Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor  23. Osnovna šola Korena  

2. Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor  24. Osnovna šola Dušana Flisa Hoče  

3. Osnovna šola "Borcev za severno mejo" Maribor  25. Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri MB  

4. Osnovna šola bratov Polančičev Maribor  26. Osnovna šola Kungota  

5 Osnovna šola Draga Kobala Maribor 27. Osnovna šola Lenart  

6 Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor  28. Osnovna šola Voličina  

7. Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor  29. Osnovna šola Lovrenc na Pohorju  

8. Osnovna šola Janka Padežnika Maribor  30. Osnovna šola Fram  

9. Osnovna šola Kamnica  31. Osnovna šola Rače  

10. Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor  32. Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  

11. Osnovna šola Maksa Durjave Maribor  33. Osnovna šola Starše  

12. Osnovna šola Malečnik  34. Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Sl. goricah  

13. Osnovna šola Martina Konšaka Maribor  35. Osnovna šola Sladki Vrh  

14. Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor  36. Osnovna šola Jakobski Dol  

15. Osnovna šola Rada Robiča Limbuš  37. Osnovna šola Jarenina  

16. Osnovna šola Slave Klavore Maribor  38. Osnovna šola Pesnica  

17. Osnovna šola Tabor I Maribor  39. Osnovna šola Selnica ob Dravi  

18. Osnovna šola Leona Štuklja Maribor  40. Osnovna šola Janka Glazerja Ruše  

19. Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor  41. Osnovna šola Sveta Ana  

20. Osnovna šola Benedikt  42. Osnovna šola Sveta Trojica  

21. Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci  43. Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol  

22. Osnovna šola Duplek  44. Osnovna šola Montessori 

 

  

https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=560
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=574
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=557
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=575
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=558
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=577
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=559
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=582
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=246
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=565
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=247
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=556
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=1203
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=561
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=578
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=581
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=579
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=568
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=576
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=563
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=572
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=554
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=584
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=555
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=585
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=553
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=587
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=580
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=586
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=567
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=583
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=603
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=590
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=604
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=588
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=562
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=248
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=249
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=250
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=251
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=245
https://sava.mss.edus.si/webregistri/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=573


 

 

PRILOGA 2: DODATEK K RAZPISU ZA IZVEDBO TURNIRJA PREKO SPLETA 

 
Navodila za igralce: 

 

1. Pridružite se video klicu na aplikaciji Zoom (Join Audio call) – pred začetkom igranja bomo igralcem 

zvok izključili.  

2. Vključite kamere (Start your webcams) – kamera mora biti vključena tudi med igranjem! 

3. Preimenujte se – npr. SLO Tadej Sakelšek. 

4. Pojdite na stran Chess.com/Live chess. 

5. Delite zaslon (share screen) – pustite to opcijo vključeno tudi med igranjem! 

6. Zaprite vse zavihke in aplikacije – vključena sta lahko le Zoom in Chess.com/Live. 

7. Med igranjem je prepovedano imeti pri sebi kakršnokoli elektronsko napravo. 

8. Med igranjem ne smete uporabljati slušalk.  

9. V sobi kjer igrate morate biti sami. 

10. Med igranjem je prepovedano komuniciranje z ostalimi igralci/spremljevalci/mentorji. 

11. Za igranje turnirja se lahko uporablja izključno računalnik. Telefoni in tablice niso dovoljeni.  

12. Obveščamo vas, da so vsi Zoom klici snemani.  

 

Pravila Chess.com:  

 

1. Med partijo ni dovoljeno uporabljati elektronskih naprav, vsaka partija bo preverjena s posebnimi 

računalniškimi programi, ki zaznajo morebitne nepoštenosti.  

2. Vsi udeleženci morajo pred turnirjem preveriti svojo internetno povezavo. 

3. Vsi udeleženci morajo biti prisotni na strani 10 minut pred začetkom turnirja.  

4. Z udeležbo na turnirju soglašate z uporabo vašega pravega imena in priimka. 

5. Soglašate tudi, da boste upoštevali vsa pravila, ki jih najdete na Chess.com/legal in da boste v polnosti 

sodelovali z Chess.com ekipo za ugotavljanje poštenosti igranja (fair play detection team). 

6. Če bodo tekom preverjanja vaše partije spoznane za sumljive, boste lahko odstranjeni s turnirja, ki je 

v teku.  

7. V primeru, da ekipa chess.com ugotovi nepravilnosti se vam naknadno odvzamejo točke iz turnirja, 

chess.com pa bo blokiral vaše uporabniško ime. 

8. Organizator (ŽŠK Maribor Poligram) določa ekipo za preverjanje partij v sestavi: GM Georg Mohr, 

IM Tadej Sakelšek in FM Jernej Buzeti. 

 

 


