
    

 

 

Ptuj, 25. 11. 2019 

          

 

RAZPIS 
PODROČNEGA TEKMOVANJA OSNOVNIH ŠOL V ŠAHU - POSAMEZNO 

 

 

Termin:   Torek, 10. 12. 2019 ob 13.00 uri v Večnamenski dvorani v Spuhlji  

                     

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

vključno petka, 6. 12. 2019 

 

Organizator:  Zavod za šport Ptuj 

 

Izvajalec:   Šahovsko društvo Ptuj 

 

Vodstvo tek.:  Boris Žlender, mednarodni šahovski sodnik 

                    

Kategorije:  učenke do 12 let (letnik 2008 in mlajše), 

učenke do 15 let (letnik 2005 in mlajše), 

učenci do 12 let (letnik 2008 in mlajši), 

učenci do 15 let (letnik 2005 in mlajši). 

 

Na tekmovanje je potrebno na dva tekmovalca prinesti najmanj eno šahovsko garnituro 

in eno šahovsko uro! Če imate možnost, prosim vzemite še kakšno rezervno garnituro. 

 

Mentorji naj na tekmovanje prijavijo samo najboljše igralce oz. igralke, ki dobro 

obvladajo osnove šahovske igre (pravilne poteze, matiranje …). 

 

Učenke in učenci igrajo v svojih skupinah po spolu. Učenke lahko igrajo v konkurenci 

učencev, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v svoji (dekliški) konkurenci. V primeru 

manjšega števila prijavljenih v določeni konkurenci, se lahko skupine združijo, vendar 

obveljajo rezultati za posamezne kategorije. 

 

Odigranih bo 7-9 kol po švicarskem sistemu, odvisno od števila prijavljenih. Tekmovalni 

tempo bo 15 minut na učenca/učenko za partijo. Veljala bodo pravila FIDE z dodatkom A za 

pospešeni šah. Določanje parov je računalniško.  

 

Kriteriji za boljšo uvrstitev so:  
 

1. večje število osvojenih točk, 2. srednji koeficient Buchholz, 3. koeficient Buchholz, 

4. medsebojni izidi, 5. večje število zmag. 

 

Pri manjšem številu tekmovalcev se lahko izvede turnir po krožnem sistemu s kriteriji: 
 

1. večje število osvojenih točk, 2. boljši rezultat proti zmagovalcem, 3. Sonneborn-Bergerjev 

koeficient, 4. medsebojni rezultat, 5. večje število zmag. 

 

https://app.sport.si/cas/login?locale=sl&service=http%3A%2F%2Fapp.sport.si%2Fevt%2Findex.jsf


Šole bodo prejele turnirski bilten v elektronski obliki. 

 

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. 

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

Uvrščanje na državno  tekmovanja:  

Učenci A do 15 let (letnik 2005 in mlajši) - pravico nastopa imajo prvi trije s področnega 

tekmovanja starejših učencev (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnik izvajalca in 

dodatno po en šahist iz področij Domžal, Ljubljane in Maribora, skupno največ 52 igralcev. 

Učenke A do 15 let (letnik 2005 in mlajše) - pravico nastopa imajo prve tri s področnega 

tekmovanja starejših učenk (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnica izvajalca in 

dodatno po ena šahistka iz področij Posavja, Podravja in Ljubljane, skupno največ 52 igralk. 

Učenci B do 12 let (letnik 2008 in mlajši) - pravico nastopa imajo prvi trije s področnega 

tekmovanja mlajših učencev (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnik izvajalca in 

dodatno en šahist iz Notranjske in dva šahista iz Novogoriške regije, skupno največ 52 

igralcev. 

Učenke B do 12 let (letnik 2008 in mlajše) - pravico nastopa imajo prve tri s področnega 

tekmovanja mlajših učenk (16 šolskih področij), poleg njih pa še predstavnica izvajalca in 

dodatno po ena šahistka iz področij Ljubljane, Grosuplja in Gorenjske, skupno največ 52 

igralk. 

 

Učenke lahko igrajo v konkurenci učencev, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v svoji 

(dekliški) konkurenci. V primeru manjšega števila prijav lahko koordinatorka šolskih 

šahovskih tekmovanj v šahu določi dodatne igralce/-ke do zapolnitve števila mest 

(zainteresirani igralci/-ke se prijavijo koordinatorki na njen elektronski naslov najkasneje do 

3. 1. 2020). 

 

Urnik državnega tekmovanja 

Šahovska zveza Slovenije bo razpis tekmovanja z vsemi natančnimi informacijami o izvedbi 

objavila po izbiri izvajalca finalnega tekmovanja na svoji spletni strani www.sah-zveza.si ter 

na spletnem portalu www. sportmladih.net. 

 

Prijave na državno tekmovanje: 

Rok za prijavo na finalno državno tekmovanje je do 6. januarja 2020 do 12.00. Prijave in 

obveščanje o tekmovanju potekata skladno s pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije). 

 

 

 

Vodja športnih programov:                                                     

Boštjan Zemljarič  


