PRAVILNIK O O REPREZENTANCI
1. (status).
Za državnega reprezentanta štejemo igralca/-ko, ki nastopi v ekipi na šahovski olimpiadi ali
evropskem (svetovnem prvenstvu). Status velja do naslednjega tovrstnega tekmovanja.
2. (pogoji)
Reprezentanti-tke (oz. igralci-ke, ki so določeni v reprezentanco) morajo izpolnjevati
določene pogoje: ustrezna šahovska in psiho-fizična pripravljenost na tekmovanju, delovanje
v interesu ekipe in spoštovanje športno-šahovske etike vključno z dopinškimi pravili.
3. (sofinanciranje letnih individualnih programov)
Igralci-ke, ki nastopijo v A reprezentanci (prva ekipa) na šahovski olimpijadi ali evropskem
(svetovnem) prvenstvu so upravičeni do sofinanciranja letnih individualnih programov.
Model sofinanciranja upošteva rating reprezentanta-tke in vrsto (dolžino) tekmovanja. Pri
ratinški primerjavi moški/ženske se upošteva standardno uveljavljenih 200 točk razlike.
Ratinški razredi
(moški/ženske):
Rating1 nad 2700/2500
Rating2 nad 2600/2400
Rating3 nad 2500/2300
Rating4 nad 2400/2200
Rating5 pod 2400/2200

Šahovska olimpijada
(EUR)
3.300
2.200
1.650
1.100
825

Evropsko (svetovno)
prvenstvo
(EUR)
2.700
1.800
1.350
900
675

Model: za vsako ratinško skupino so postavljene različne osnove (rating1=300, rating2=200,
rating3=150, rating4=100, rating5=75). Primer izračuna (OL): 150 (osnova za rating3) x 11
(število kol) = 1.350.
Če je reprezentant/reprezentantka že vključen v individualno sofinanciranje preko
mladinskega programa, ni upravičen do celotnega sofinanciranja v okviru programa članskih
reprezentanc. Pripada mu le razlika, v kolikor so odobrena sredstva na mladinskem programu
nižja.
4. (nagrade za vrhunski ekipni rezultat).
Za uvrstitev med prvih 8 na EP ali med 16 na OL (2-letni mednarodni razred na osnovi pravil
o kategorizaciji) se celotno ekipo (igralci + selektor) nagradi s 6.000 €/ekipo. Za osvojitev
ekipne medalje določi nagrade UO ŠZS (oz. je to urejeno v okviru športne zakonodaje oz.
pravilnikov).
5. (nagrade za vrhunski individualni dosežek)
Nagrajuje se vrhunski individualni dosežek glede na rating performance: 2700/2500
(moški/ženske) in medalje na posamezni šahovnici. Nagrade določi UO ŠZS.
Medalje na posamezni šahovnici: Šahovska olimpijada/Evropsko prvenstvo: 1. zlata
5000/3000, 2. srebrna 3000/2000, 3. bronasta 2000/1000 €.

6. (obveznosti)
Reprezentanti-tke (oz. igralci-ke, ki so določeni v reprezentanco) so se dolžni udeležiti
skupnih priprav na stroške ŠZS (odsotnost s priprav lahko odobri selektor). Poleg tega imajo
obveznost, da sodelujejo na promocijskih aktivnostih, ki jih organizira ŠZS. V primeru
neizpolnjevanja obveznosti, se lahko odvzame sredstva za letni individualni program ali
uvedejo disciplinske sankcije v skladu z disciplinskim pravilnikom.

7. (izplačila).
Kritje stroškov za letne individualne programe in druge prejemke (nagrade) se nakaže v roku
3 mesecev po tekmovanju. Vsa izplačila (razen zakonsko dovoljenih izplačil v obliki dnevnic)
vključujejo davek, lahko pa se koristijo za kritje stroškov individualnih programov s
predložitvijo računa oz. preko šahovskega kluba/društva.
8. (namestitev in potovanje).
Velemojstrom in velemojstricam se zagotovijo enoposteljne sobe v skladu z možnostmi.
Izbiro namestitve in način potovanja uskladijo pisarna ŠZS in selektorja reprezentanc.
9. (selektor/kapetan)
Vsaka reprezentanca ima na tekmovanju svojega kapetana, ki opravlja tudi sekundatskotrenerske naloge. Podrobnosti so urejene v Pravilniku o imenovanju in delu selektorja
članskih reprezentanc.
10. (vodja delegacije)
Z reprezentanco potuje tudi vodja delegacije, ki sodeluje na kongresih in srečanjih ter opravlja
organizacijske naloge za reprezentanco.
11. (zavarovanje)
Za čas nastopa za reprezentanco (pot in tekmovanje) zagotovi ŠZS reprezentantom-kam in
ostalim predstavnikom Slovenije nezgodno zavarovanje.
Pravilnik je sprejel Upravni odbor ŠZS na 13. seji, dne 10.12.2019 in velja od tega dne dalje.

