
 
 

Celje, 8. 7. 2020 

 

 

 RAZPIS 30. POSAMIČNEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

ČLANOV IN ČLANIC, DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

VETERANOV IN ABSOLUTNEGA DRŽAVNEGA 

PRVENSTVA  MLADINCEV IN MLADINK DO 20 LET  ZA 

LETO 2020 
  

   

1) Organizator 30. posamičnega državnega prvenstva članov in članic, državnega prvenstva veteranov in absolutnega 

državnega prvenstva mladincev in mladink do 20 let je Društvo šahovskih mentorjev Celje v sodelovanju s ŠD Piran in 

Šahovsko zvezo Slovenije. Tekmovanje bo potekalo od četrtka 3. septembra, do srede 9. septembra 2020, v prostorih 

Kongresnega centra Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož. 

 

2) Državna prvenstva bodo potekala enotno, v eni skupini: 

• prvenstva so odprta za vse slovenske šahiste in šahistke z veljavno tekmovalno licenco za leto 2020, ki se pravočasno 

prijavijo na prvenstvo.  

  

3) Igra se igra po pravilih FIDE za standardni šah, 9 kol po švicarskem sistemu. Igralni čas je 90 minut za 40 potez + 30 

minut, ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za partijo. Partije se pišejo do izteka igralnega časa in 

bodo objavljene na spletni strani prvenstva. Tekmovanje bo prijavljeno za FIDE ELO rating. V skladu s Pravili šaha FIDE 

dodatno velja: 

a) točka 6.7: privzeti čas zamude na partijo je 30 minut. 

b) točka 9.1: brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za remi pred odigranimi 30. potezami. 

 

4) Urnik tekmovanja: 

• četrtek, 3. september 2020: potrditev prijav do 15:00, otvoritev ob 15.45, 1. kolo ob 16.00 

• petek, 4. september 2020: 2. kolo ob 16.00 

• sobota, 5. september 2020: 3. kolo ob 9.00, 4. kolo ob 16.00 

• nedelja, 6. september 2020: 5. kolo ob 9.00, 6. kolo ob 16.00  

• ponedeljek, 7. september 2020: 7. kolo ob 16.00 

• torek, 8. september 2020: 8. kolo ob 16.00 

• sreda, 9. september 2020: 9. kolo ob 10.00 

(zaključek prvenstva, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo 15 minut po končani zadnji partiji) 

 

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

• večje število osnovnih (šahovskih) točk, medsebojni rezultat-i (če so vsi igralci iste točkovne skupine igrali med 

seboj), Buchholz-1, Buchholz koeficient, večje število igranih iger s črnimi figurami, večje število zmag (brez upošt. 

iger dobljenih s kontumacem ali ko je igralec/-ka prost) 

Če katero od odločilnih mest ni odločeno po nobenem od naštetih kriterijev, se igra dodatni pospešeni dvoboj (barve figur za 

prvo partijo se žrebajo, v drugi partiji so barve obratne, 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za celo partijo). V 

primeru izenačenega rezultata se igra dodatni hitropotezni dvoboj (barve figur za prvo partijo se žrebajo, v drugi partiji so 

barve obratne, 3 minute + 2 sekundi/potezo za vsakega igralca/-ko za celo partijo) in v primeru izenačenega rezultata se igra še 

»zlata partija« (barve figur se žrebajo, 6 minut za igralca/-ko z belimi in 5 minut za igralca/-ko s črnimi figurami, igralcu/-ki s 

črnimi figurami zadošča remi). 

 

6) Najboljši v posameznih kategorijah postanejo državni prvaki za leto 2020, prvenstva pri članih, članicah, mladincih in 

mladinkah se upoštevajo v kategorizaciji OKS po predpisanih merilih. Predvideni nagradni sklad za najboljše je 4300,00 evrov 

bruto. Nagrade vsebujejo 25 % akontacije dohodnine in bodo izplačane po zaključku prvenstva samo igralcem/-kam, ki 

predložijo davčno številko in številko bančnega računa oz. izstavijo račun. Razdelitev nagradnega sklada je (v bruto zneskih): 

• člani: 1. mesto 800,00 € + pokal, 2. mesto 500,00 €, 3. mesto 300,00 €, 4. mesto 150,00 €, 5. mesto 100,00 €, 

najboljši senior nad 60 let 100,00 € + pokal  

• članice: 1. mesto 800,00 € + pokal, 2. mesto 500,00 €, 3. mesto 300,00 €, 4. mesto 150,00 €, 5. mesto 100,00 € 

• mladinci: 1. mesto 300,00 € + pokal 

• mladinke: 1. mesto 200,00 € + pokal 



 

 

 

 

Najboljši po posameznih kategorijah prejmejo tudi praktične nagrade. Nagrade se med seboj izključujejo. 

Udeležencem/-kam državnega prvenstva, ki se ne udeležijo razglasitve rezultatov in podelitve nagrad, se osvojena nagrada 

zmanjša za 25 %. Državni članski prvak in članska prvakinja bosta imela krito bivanje na Evropskem posamičnem članskem 

prvenstvu 2020 v Podčetrtku.  

 

7) Glavnega sodnika prvenstva in pomočnike določi organizator prvenstva. Odločitve glavnega sodnika so izvršne, pritožbe na 

sodniške odločitve rešuje turnirski odbor. Turnirski odbor se izvoli pred začetkom tekmovanja in ga sestavljajo trije (3) člani/-

ce in dva (2) namestnika/-ci. Pisna pritožba se s kavcijo 100 € odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po končanem 

kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne. 

 

8) Prijave in prijavnine za nastop na državnem prvenstvu članov se zbirajo do četrtka, 20. avgusta 2020, do 

12.00 izključno preko portala ŠZS: https://www.sah-zveza.si/mojestrani/igralec/prijave (za igralce) in https://www.sah-

zveza.si/mojestrani/klub/prijave/ (za klube) kjer lahko registracijo opravi tudi predstavnik kluba. Igralci morajo imeti 

ob prijavi urejeno tekmovalno licenco. Seznam pravočasno prijavljenih bo objavljen na spletni strani prvenstva. 

 

Prijavnina na prvenstvo se nakaže na TRR: 
IBAN SI56 0311 8100 0006 556 (Društvo šahovskih mentorjev Celje, Razlagova ulica 1, 3000 Celje), račun odprt pri SKB 

in znaša:  

• 50,00 € za člane in članice 

• 40,00 € za seniorje   

• 25,00 € za mladince/-ke  

• brezplačno za igralce/-ke z nazivi GM in IM  

 

Za dodatne prijave po zaključku prijavnega roka se vsem igralcem in igralkam ne glede na šahovski naziv zaračuna 25,00 € 

višja prijavnina.  

 

9) Namestitev je možna v: 

• Grand Hotel Bernardin 5*: polpenzion v enoposteljni sobi  91,00 €, dvoposteljna soba 71,00 € 

• Hotel Histrion 4*:  polpenzion v enoposteljni sobi  73,00 €, dvoposteljna soba 53,00 € 

• Hotel Vile Park 3*: polpenzion v enoposteljni sobi  51,00 €, dvoposteljna soba 37,00 € 

Turistična taksa ni upoštevana v ceni. 

Popusti za osebe na dodatnem ležišču: 

• 00 – 2,9: -100%  

• 03 – 6,9: -50% 

• 07 – 14,9: -30%    

• 15 – 99,9: -20%  

Vsi igralci in spremljevalci lahko koristijo turistične bone! 

Odbitek za nočitev z zajtrkom je 5,00 €. 

Vse cene veljajo do zapolnitve hotelskih zmogljivosti. 

Dodatno kosilo je 13,00 €. 

Zadnji rok za rezervacije je 17. avgust 2020! 

Rezervacije se urejajo preko rezervacijske službe Sava Turizem d.d. na elektronskem naslovu: booking@h-bernardin.si   s 

pripisom »ŠAH«. Brezplačna številka za rezervacije: 0801119.  
 

10) Informacije: 

• Nina Rob, ŠZS, 041-686-746, info@sah-zveza.si 

• Marjan Drobne, 041-397-862,   sah.drobnemarjan@gmail.com 

• Sava Turizem d.d., 05-690-7000 

 

11) Na prvenstvih rezultat partije sodniku sporoči zmagovalec/-ka, v primeru remija pa igralec/-ka z belimi figurami. Uporaba 

vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje je 

dovoljeno prvih petnajst minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! Igralci in igralke med igro ne 

smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnikov. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v 

turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in ŠZS. 

 

12) Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, 

zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova. 

 

 

Jože Zorko   Marjan Drobne    Nina Rob, 

predsednik TK ŠZS  Društvo šahovskih mentorjev  sekretarka ŠZS 
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