
 

 

RAZPIS PRVE ŽENSKE LIGE 2021 

Ljubljana, 19.5.2021 

1) Organizator in tehnični izvajalec Prve ženske lige 2021 je Društvo šahovskih mentorjev Celje, pod 

okriljem Šahovske zveze Slovenije. Tekmovanje bo od 5. do 6. 6. 2021 v Termah Zreče (Cesta na 

Roglo 15, 3214 Zreče; https://www.terme-zrece.eu/ ).  

 

2) Prvenstvo bo potekalo v enotni konkurenci članic – pravico nastopa imajo vse ekipe registriranih 

šahovskih klubov oziroma društev v letu 2021. Pravico nastopa imajo tudi druge, tretje… ekipe 

klubov, ki nastopajo v Državni ženski ligi 2021. Ekipo sestavljata dve igralki in največ štiri rezerve, vse 

pa morajo biti pravilno registrirane za svoj klub za leto 2021. V članski ekipi lahko nastopajo tudi 

mladinke.  

3) Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah in Ekipnem pravilniku ŠZS. Igralni čas je 20 minut + 10 

sekund/potezo za vsako igralko za partijo. Igra se devet kol po švicarskem sistemu, pari se določajo z 

računalniškim programom SwissManager. Morebitne zamudniške ekipe se lahko sprejmejo v turnir, 

vendar se vključijo v naslednji krog. Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na tekmovanje, 

sprememba ekipe za posamezna kola pa se pred začetkom kola zapiše v formular dvoboja. Če 

sprememba postave ni vpisana v formular do začetka dvoboja, se šteje, da ekipa dvoboj igra z 

osnovno postavo. Vrstni red igralk v ekipi (osnovna postava) je določen tako, da ima lahko igralka na 

poljubni deski največ 150 točk nižji FIDE pospešeni rating od igralk na nižjih deskah. Določitev 

vrstnega reda igralk znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana. Prvenstvo se bo ratingiralo za 

FIDE pospešeni rating.  

 

4) Urnik tekmovanja:  

a) sobota, 5. 6. 2021 

• potrditev prijave od 10.00 do 10:45,  

• otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 11:00  

• ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi rezultatov 

oziroma kosilu  

b) nedelja, 6. 6. 2021  

• sedmo kolo ob 10.00,  

• ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi rezultatov,  

• razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo 15 minut po končanem zadnjem kolu. 

 

5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):  

• Švicarski sistem:  

https://www.terme-zrece.eu/


 
• meč točke,  

• KM-SB (Sonneborn-Berger KhantyMansysk),  

• osnovne (šahovske) točke,  

• Buchholz koeficient po osnovnih točkah,  

• Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah. Če katero od prvih treh mest ni odločeno 

po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni hitropotezni dvoboj po pokalnem sistemu 

(barve figur se žrebajo, 3 minute + 2 sekund/potezo za vsako igralko za celo partijo) in v 

primeru dveh remijev še "zlati hitropotezni dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur so 

obratne prvemu hitropoteznemu dvoboju, 6 minut za igralko z belimi in 5 minut za igralko s 

črnimi figurami, ekipi s črnimi figurami na prvi plošči zadoščata dva remija).  

 

6) Zmagovalna ekipa Prve ženske lige za leto 2021 se uvrsti v Državno žensko ligo 2022. Prve tri ekipe 

prejmejo pokal, njihove članice pa prejmejo medalje. Prva ženska liga se točkuje v tekmovanju za 

najboljši klub, z udeležbo v njej pa lahko klubi državne in obeh prvih članskih lig izpolnijo obvezo 

nastopa v ženski ligi.  

7) Glavni sodnik je IA Marjan Drobne. Odločitve glavnega sodnika glede pravil igre so dokončne. 

Pritožbe na ostale sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. Turnirski odbor se izvoli pred začetkom 

tekmovanja in ga sestavljajo tri (3) članice in dve (2) namestnici. Pritožba se s kavcijo 50 EUR odda 

glavnemu sodniku najkasneje pet minut po končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se 

kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.  

 

8) Prijave za nastop, ki morajo vsebovati osnovno postavo ekipe ter priimek in ime kapetana/-ke, se 

zbirajo do petka, 28. 5. 2021, do 12.00 preko portala ŠZS: https://www.sah-

zveza.si/mojestrani/klub/prijave/. Seznam pravočasno prijavljenih ekip bo objavljen na spletni strani 

prvenstva. Prijavnina za nastop v Prvi ženski ligi znaša 20 EUR na ekipo in se vplača na račun DŠM 

Celje po zaključku prijav na podlagi prejetega računa, brez plačane prijavnine nastop v ligi ne bo 

mogoč. Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih ali njihovih klubov. Organizator zagotovi vse 

rekvizite (šahovske garniture in elektronske šahovske ure).  

 

9) Namestitev tekmovalk in spremljevalcev je predvidena: Vile Terme Zreče (****):  

• polni penzion v dvoposteljni sobi (na osebo na dan, vključen vstop v bazen):  

• kadeti: 45,00 €  

• mladinci (do 18 let): 47,00 €  

• odrasli: 49,00 € Turistična taksa in prijava nista vključeni.  

Doplačila:  

• enoposteljna soba: 10 €,  

• dodatno kosilo: 11 € (kadeti), ostali 13 €  

• turistična taksa znaša 1,25 € za osebo do 17,99 let/dan in 2,50 €/oseba nad 18 let/dan 

 

https://www.sah-zveza.si/mojestrani/klub/prijave/
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10) Informacije:  

• Društvo šahovskih mentorjev, Marjan Drobne, sah.drobnemarjan@gmail.com, 041/397-862  

• Vile Terme Zreče, +386 (0)3 757 61 48, https://www.unitur.eu  

11) Rezultate posameznih partij in celotnega dvoboja kapetana obeh ekip vpišeta na formular in ga 

podpišeta, nato pa kapetan zmagovalne ekipe podpisan formular preda sodniku (v primeru remija to 

stori kapetan ekipe z belimi figurami na prvi deski). Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro 

ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje je dovoljeno prvih deset 

minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana – glavni sodnik lahko po svoji 

presoji zahteva uradno (policijsko) izmero stopnje alkohola ali drugih poživil! Igralke med igro ne 

smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnikov. Za opravičeno odsotnost na 

posameznem kolu se šteje uradno dokazilo (zdravniško potrdilo, policijski zapisnik), v naslednjem 

kolu mora nastopiti rezerva – za neopravičeno odsotnost na posameznem kolu se po zaključku 

tekmovanja plača kazen na račun ŠZS v višini 45 €. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo 

opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in Šahovske 

zveze Slovenije.  

 

12) Šahistke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali 

nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.  

13) Tekmovanje bo izpeljano skladno z uradnimi navodili ter priporočili NIJZ in ŠZS za varno izvedbo 

šahovskih dejavnosti. 

 

     Jože Zorko                                      Marjan Drobne                                                           Nina Rob 

     predsednik                                       glavni sodnik                                                generalna sekretarka ŠZS 

Tekmovalne komisije 
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