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OSNOVNIM ŠOLAM KOROŠKE REGIJE 

 

PODROČNO TEKMOVANJE  V ŠAHU ZA POSAMEZNIKE   

      

 

Organizator: Športna zveza Slovenj Gradec 

Izvajalec tekmovanja: OŠ Brezno-Podvelka, DŠR Splavar 

Kraj tekmovanja: OŠ Brezno-Podvelka, Brezno 78, 2363 Podvelka 

Datum tekmovanja: Ponedeljek, 12. 12. 2022, vstop ob 12.30 

Avtobuse in kombije parkirate na parkirišču pod avtomarket 
Rebernik, kjer je urejeno javno parkirišče (pred šolo 
parkiranje ni mogoče). Zbirni prostor je v športni dvorani šole, 
kjer bodo učenci hranili svoja oblačila.  

Kategorije: učenci/ke letnik 2014 in mlajši/e  

učenci/ke letnik 2011 in mlajši/e  

učenci/ke letnik 2008 in mlajši/e  

Priznanja: prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje 

Prijave:  

Na priloženih obrazcih do srede, 7. decembra 2022, na elektronski naslov  
bostjan.klemencic@os-brezno.si in hkrati jernej.selic@gmail.com (DŠR Splavar) 

Vpis novih tekmovalcev ali spremembe tekmovalcev po tem datumu ni možen, zaradi 
priprave malice. Tekmovalcev, ki ne bodo pravočasno prijavljeni, ne bomo upoštevali. Ob 
prihodu na tekmovanje naj mentorji takoj potrdijo prijave igralcev. Učenci naj imajo 
obvezno s sabo šolske copate. 

 

Pravila: 

 

Pravico nastopa imajo učenci osnovnih šol Koroške regije in sicer prvih pet z občinskega 
prvenstva v posamezni kategoriji. 

ŠPORTNA ZVEZA  
SLOVENJ GRADEC 
 
REGIJSKA PISARNA OKS-ZŠZS 
PODROČNI CENTER KOROŠKA 
 
KOPALIŠKA ULICA 27 
2380 SLOVENJ GRADEC 
 
T: +386 (0)2 8838180 
F: +386 (0)2 8838181 
E: info@sportnazvezasg.si  
     www.sportnazvezasg.si  

mailto:jernej.selic@gmail.com
mailto:info@sportnazvezasg.si
http://www.sportnazvezasg.si/


 

 

 

TURNIRSKI PRAVILNIK – PROPOZICIJE: 

• 5-7 kol; tekmovanje se vodi z računalniškim programom »švicar« 

• partija traja 2 x 15 minut 

• s šahovskimi urami igrajo učenci in učenke letnik 2008 in mlajši, ter 2011 in mlajši 

• učenke in učenci v najmlajši skupini  (letniki 2014 in mlajši) ne igrajo na ure 

• pri najmlajših traja partija 30 minut. Po tem času  tekmovalna komisija oceni  
nedokončane partije in določi rezultat. 

• kriterij za razvrstitev po vrstnem redu po sistemu »švicar«: osnovne točke,  Buch, 
MBuch, medsebojni izid, število zmag. 

• v primeru nezadostnega števila za posamezno starostno skupino se igra po 
sistemu  Berger.  

• za sistem Berger velja kriterij: osnovne točke, boljši uspeh proti zmagovalcem 
(igralci  s 50% ali več), Sonneborn-Berger (za vsakega, ki si deli mesto, se 
izračuna seštevek  točk tistih, ki jih je premagal in polovico s tistimi, kjer je bil 
remi), medsebojni  rezultat, večje število zmag, boljši uspeh s črnimi figurami, 
žreb. 

• za napake pri igranju partij dobijo šahisti opomin z dodajanjem časa.  

Na kraju samem se določi turnirski odbor, ki ga sestavljajo trije člani (glavni sodnik, 
mentorja). Odločitev turnirskega odbora je dokončna.  

Mentorje pozivamo, da s seboj prinesejo šahovske ure ter  naročilnico za malico – za vse 
učence in mentorje. Vsi učenci morajo imeti copate.   

 

 

Rok Konečnik 

Športna zveza Slovenj Gradec 

Vodja področnega centra 

  



 

 

 

Prijava 

za področno posamezno tekmovanje v ŠAHU za učence in učenke osnovnih šol Koroške, 
OŠ Brezno podvelka – 12.12.2022 ob 12.30 uri. 

 

OSNOVNA ŠOLA:_______________________________________________________ 

 IME IN PRIIMEK  TEKMOVALCA LETNICA ROJSTVA SKUPINA * 

1   D9 

2   D9 

3   D9 

4   D12 

5   D12 

6   D12 

7   F12 

8   F12 

9   F12 

10   F12 

11   F12 

12   F9 

13   F9 

14   F9 

15   F15 

16   F15 

17   F15 

18   F15 

 

MENTOR:_________________________________________________________ 

SPREMLJEVALCI:___________________________________________________  

*Skupine se navajajo D ali F za dekleta oziroma fante ter starostna skupina (D9, . 

Primer: D15, za dekleta do 15 let. Nekaj polj je že vpisanih, prosim če ustrezno popravite ali 
dodate potrebne vrstice. 

 

Podpis  in žig šole 


