
Šahovski klub Val-Koper in Osnovna šola Koper  
 

 

RAZPISUJETA   
 

Osnovnošolsko posamično prvenstvo obalne regije v šahu 
za šolsko leto 2022/23 

 

 

 

ORGANIZATOR: OŠ Koper 

 

TEHNIČNA IZVEDBA: ŠK Val-Koper 

 

DATUM: sobota, 17. decembra 2022, s pričetkom ob 10. uri 

 

KRAJ TEKMOVANJA:  Osnovna šola Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, 6000 Koper 

 

TEKMOVALNE SKUPINE:       

Tekmovalne kategorije v šolskem letu 2022/2023 so naslednje: 

-  starejši fantje in dekleta– rojeni-e 2008  in mlajši-e (oznaka: F15 oz. D15) 

-  mlajši fantje in dekleta – rojeni-e 2011 in mlajši-e (F12 / D12) 

-  najmlajši fantje in dekleta – rojeni-e 2014 in mlajši-e (F9 / D9) 

 

PRAVICA SODELOVANJA: vsi osnovnošolci in osnovnošolke iz občin Koper, Izola, Piran, 

Ankaran, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen. 

 

SISTEM TEKMOVANJA: švicarski sistem (5 – 7 krogov) ali Bergerjev sistem (vsakim z 

vsakim), odvisno od števila sodelujočih tekmovalcev. 

 

ČAS IGRANJA: 10 minut + 5 sekund za potezo. V primeru, da ne bo na voljo dovolj 

digitalnih ur, bodo mlajše skupine igrale s skupnim igralnim časom 30 minut. Kdor ima 

digitalno šahovsko uro jo lahko prinese s seboj. 

 

PRIZNANJA in NAGRADE: Medalje za prve tri udeležence v vseh starostnih skupinah.  

 

Na državno prvenstvo se uvrstijo 

 

Fantje:  

- A turnir: prvi trije v skupini do 15 let 

- B turnir: prvi trije v skupini do 12 let  

Dekleta:  

- A turnir: prve tri v skupini do 15 let  

- B turnir: prve tri v skupini do 12 let  

 

Državno prvenstvo bo 7. januarja 2023, kraj bo sporočen naknadno.  

 

Najmlajši skupini (do 9 let) imata svoje državno prvenstvo, ponavadi v aprilu.  

 

SOJENJE: glavni sodnik tekmovanja je Ervin Pregelj, šahovski sodnik ŠZS z licenco 2020 

pomočnike se določi v sodelovanju s prisotnimi mentorji. 

 



PRIJAVE: pričakujemo jih do četrtka, 15. decembra 2022. Pošljite jih na elektronski 

naslov: Ervin.Pregelj@guest.arnes.si . Prijava naj vsebuje: ime, priimek, rojstni datum in 

naziv šole. 

 

 

 

INFORMACIJE O TEKMOVANJU:   

- Ervin Pregelj, tel: 041/510-982, Ervin.Pregelj@guest.arnes.si  

- Andrej Žnidarčič, tel. 040/576-799, e-pošta: andrej.znidarcic@elkatv.si  

- Spletna stran: www.drustvo-sahpiran.si in http://www.sahklub-val.net/ 

 

 

 

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo! 

 

 

Področni koordinator za Obalo:  

Ervin Pregelj 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

mailto:Ervin.Pregelj@guest.arnes.si
mailto:Ervin.Pregelj@guest.arnes.si
mailto:andrej.znidarcic@elkatv.si
http://www.drustvo-sahpiran.si/
http://www.sahklub-val.net/

