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Ptuj, 24. 2. 2023 

 

 

RAZPIS 

PODROČNEGA TEKMOVANJA OSNOVNIH ŠOL V ŠAHU – EKIPNO 

 

 

Termin:   Torek, 7. 3. 2023 ob 13.00 uri v večnamenski dvorani v Spuhlji  

                     

Prijave: Preko spletne aplikacije Zavoda za šport RS Planica: E-ŠPORT, do vključno 

petka, 3. 3. 2023 

 

Organizator:  Zavod za šport Ptuj 

 

Izvajalec:  Šahovsko društvo Ptuj 

 

Vodstvo tek.:  Boris Žlender, mednarodni šahovski sodnik 

 

Kategorije: 
 

• D12 - dekleta do 12 let (letnik 2011 in mlajše), 

• D15 - dekleta do 15 let (letnik 2008 in mlajše), 

• F12 - fantje do 12 let (letnik 2011 in mlajši), 

• F15 - fantje do 15 let (letnik 2008 in mlajši). 

 

Pri učencih sestavljajo ekipo 4 učenci in ena rezerva, pri učenkah pa 3 učenke in ena rezerva. V ekipi 

učencev lahko igrajo tudi učenke. Mentorje prosimo, da na tekmovanja prijavijo svoje najboljše 

ekipe. 

 

Člen 7.5.5. Pravil šaha FIDE: 

Sodnik za prvo nepravilno potezo doda nasprotniku na uri 1 minuto; za drugo nepravilno potezo 

sodnik razglasi partijo za izgubljeno za tega igralca. Igra je remi, če je pozicija taka, da nasprotnik 

ne more matirati igralca z nobenim možnim zaporedjem pravilnih potez. 

 

Igralo se bo 7 kol po švicarskem sistemu, oz. po Bergerjevem (krožnem) sistemu, odvisno od števila 

prijavljenih ekip. Tekmovalni tempo bo 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za partijo. 

Na tekmovanju veljajo pravila FIDE z dodatkom za pospešeni šah. Določanje parov je računalniško.  

https://app2.sport.si/cas/login?locale=sl&service=https%3A%2F%2Fapp2.sport.si%2Fprijava%2F
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Kriteriji za boljšo uvrstitev so:  
 

• večje število meč točk; 

• Khanty Mansysk Sonneborn-Berger (KM-SB) 

• večje število osnovnih točk; 

• Bucholz koeficient po osnovnih točkah; 

• Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah; 

 

Ob manjšem številu ekip se turnir izvede po Bergerjevem sistemu s kriteriji: 

 

• večje število meč točk; 

• večje število osnovnih točk; 

• medsebojni rezultat-i po meč točkah; 

• FIDE Sonneborn-Berger koeficient (FIDE S-B b5) 

• medsebojni rezultat-i po osnovnih točkah; 

 

Predviden urnik tekmovanja:  
 

• prihod in potrditev prisotnosti od 12.15 do 12.40, 

• pričetek tekmovanja ob 13.00, 

• tekmovanje bo predvidoma končano do 18.00. 

 

Na državno tekmovanje se uvrstita prvouvrščeni ekipi s področnega tekmovanja v kategorijah 

D15 in F15. 

 

Vse podrobne informacije o šolskih šahovskih tekmovanjih (termini in uvrstitve na državna 

tekmovanja, prijave, obrazci…) najdete na spletni strani Šahovske zveze Slovenije: 

https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/207   

 

Za vsako ekipo je potrebno prinesti 2 šahovski garnituri in 2 elektronski šahovski uri. 

 
 

 

Vodja športnih programov:                                                                    

Boštjan Zemljarič          

https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/207

