
 

PRAVILNIK NA OSNOVNOŠOLSKIH ŠAHOVSKIH 
TEKMOVANJIH 

 
 
1. Starostne kategorije 
 
Za tekmovanje osnovnošolcev: 
a) ekipno 
mlajši fantje in dekleta: do 13 let 
starejši fantje in dekleta: do 15 let (F15, D15) 
b) posamično 
fantje in dekleta do 9, 11, 13 in 15 let (F09, F11, F13, F15) 
 
 
2. Registracija 
 
Za osnovnošolska šahovska tekmovanja je značilna šolska pripadnost kjer se mora 
vsak izkazati s potrdilom šole, da je učenec. Ker igralci nimajo drugega dokumenta, 
mora potrdilo šole vsebovati še datum rojstva. Moštvena prvenstva so prvenstva 
osnovnih šol, torej na tekmovanju nastopa moštvo, ki je sestavljeno iz učencev iste 
šole. »Igralci so lahko člani klubov (tudi priporoča se, da se včlanijo v najbližji klub)  in  
se  prav  tako  udeležujejo    moštvenih    tekmovanj    v    klubski konkurenci.   V   tej   
konkurenci   za   njih v   popolnosti   velja   registracijski pravilnik.« 
 
3. Pridobivanje kategorij ŠZS 
 
Kategorizacijski  pravilnik  v  popolnosti  velja  tudi  za  osnovnošolce,  ki lahko  osvajajo  
vse  kategorije  in  naslove,  enakovredne  tistim  v  klubski konkurenci. Mentorji šah. 
krožkov lahko organizirajo turnirje za pridobitev IV. in III. kategorije, in to bodisi čiste 
kategorne turnirje ali pa mešane. Nadaljnje kategorije in naslove osnovnošolci lahko 
pridobijo samo na tekmovanjih, ki jih izvaja Šahovska organizacija (klubi, zveze). 
 
•  prvak  in  prvakinja  občine  do  9  in  12  let  osvojita  IV.  kategorijo,  do 15 pa III. 
kategorijo 
•  prvak in prvakinja regije do 9   in 12 let osvojita III. kategorijo, do 15 let pa II 
•  prvak  in  prvakinja  Slovenije  do  9  in  12  let  osvojita  II.  kategorijo,  do 15 let pa 
I. 
 
4. Ekipa 

 
Ekipa na osnovnošolskih tekmovanjih mora biti, prav tako kot klubska, sestavljena po 
kategorijah ali ratingu, po padajočem redu ali po kapetanovi  presoji  v skladu z 
razpisom tekmovanja. Ekipo vodi kapetan,  ki  je  lahko  mentor ali  drugi  pooblaščenec  
šole, vendar ne sme biti mlajši od 15 let.  Njihove dolžnosti so natančno določene s   
pravilnikom, poleg tega mora pred pričetkom tekmovanja oddati vodstvu tekmovanja 
seznam članov moštva z datumi rojstev posameznih članov, vse potrjeno   s strani 



 
šole, za katero nastopajo. Kapetan dodatno opremi seznam s kategorijami  in drugimi 
podatki, ki jih zahteva organizator tekmovanja. Ostala pravila so v skladu z Pravilnikom 
o ekipnih šahovskih tekmovanjih. 
 
 
5. Sodniki 
 
Osnovnošolska  tekmovanja vodijo šahovski sodniki, kot vsa druga tekmovanja, po 
pravilniku o šahovskih sodnikih. Vendar na šolskih tekmovanjih (ponekod tudi med-
šolskih in občinskih) le-ta vodijo mentorji šah. krožkov. Mentor mora torej poznati vsa 
pravila in pravilnike in organizacijsko - tehnična navodila za vodenje šahovskih 
tekmovanj. Mentorjem se priporoča, da se udeležijo seminarja za šahovske sodnike in 
naredijo izpit vsaj za šahovskega sodnika. 
 
 
6. Pravila igre FIDE  

 
Pravila igre FIDE v popolnosti veljajo tudi za vsa osnovnošolska tekmovanja. 
 
 
 
Dopolnitve in spremembe Pravilnika na osnovnošolskih šahovskih tekmovanjih je 
sprejel Upravni odbor ŠZS dne 9.9.2019 ter začnejo veljati takoj. 
 


