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OSNOVNIM ŠOLAM KOROŠKE REGIJE 

 

PODROČNO TEKMOVANJE  V ŠAHU ZA POSAMEZNIKE   

      

 

Organizator: Športna zveza Slovenj Gradec 

Izvajalec tekmovanja: OŠ Črna na Koroškem, DŠR Splavar 

Kraj tekmovanja: OŠ Črna na Koroškem 

Datum tekmovanja: Ponedeljek, 16. 12. 2019, s pričetkom ob 14.00 uri 

Kategorije: učenci/ke letnik 2011 in mlajši/e  

učenci/ke letnik 2008 in mlajši/e  

učenci/ke letnik 2005 in mlajši/e  

Priznanja: prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje 

Prijave:  

Na priloženih obrazcih do torka, 10. decembra 2019 do 14.00 ure, na elektronski naslov  
mitja.pranjic@gmail.com 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 potrdijo prijave igralcev do 13.40, da lahko prej 
začnemo s kulturnim programom. 

Pravila:  

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

TURNIRSKI PRAVILNIK – PROPOZICIJE: 

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

• partija traja 2 x 15 minut 

• s šahovskimi urami igrajo učenci in učenke letnik 2005 in mlajši, ter 2008 in mlajši 

• učenke in učenci v najmlajši skupini  (letniki 2011 in mlajši) ne igrajo na ure 
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• 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,  
MBuch, Buch, progress, ELO. 

• 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 brez dodajanja časa.  

• Povezava do pravil šahovske igre: http://www.sah-
zveza.si/pravila/fide/Pravila%20%C5%A1aha%20FIDE%202017.pdf  

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 
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Prijava 

za področno posamezno tekmovanje v ŠAHU za učence in učenke osnovnih šol Koroške, 
OŠ Črna na Koroškem – 16.12.2019 ob 14.00 uri. 

 

OSNOVNA ŠOLA:____________________________________________________ 

 IME IN PRIIMEK  TEKMOVALCA LETNICA ROJSTVA SKUPINA * 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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18    

 

MENTOR:______________________________________________________ 

SPREMLJEVALCI:_______________________________________________  

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

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

 

Podpis  in žig šole 


