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 ŠAHOVSKO DRUŠTVO KOČEVJE 
 Trg zbora odposlancev 30 

 

 1330 KOČEVJE 

    
 Spletna stran:www.sah-kocevje.si 
 

 E-pošta: info@sah-kocevje.si 
 

 GSM: 031/631-513 (predsednik) 
                                                                                                                                                                                                                       

 

Dolenjsko mladinsko šahovsko prvenstvo 2023 

(kvalifikacije za mladinsko DP 2023) 

 

1) Dolenjsko mladinsko šahovsko prvenstvo 2023 bo potekalo v soboto, 21. 

januarja 2023, ob 09.00 uri, v Fiskulturnem domu (FIS)  v Kočevju – v prostorih 

Šahovskega društva Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje v organizaciji   

Šahovskega društva Kočevje. 

 

2) Prvenstvo je odprto za vse šahiste in šahistke, ki se šolajo na dolenjskih osnovnih 

ali srednjih šolah ali so člani dolenjskih šahovskih klubov oziroma društev!  

Tekmovalo se bo v štirinajstih starostnih kategorijah: 

a) fantje do 8 let   (F8 - rojeni 2015 in mlajši) h) dekleta do 8 let   (D8 - rojena 2015 in mlajša) 

b) fantje do 10 let (F10 - rojeni 2013 in mlajši) i) dekleta do 10 let (D10 - rojena 2013 in mlajša) 

c) fantje do 12 let (F12 - rojeni 2011 in mlajši) j) dekleta do 12 let (D12 - rojena 2011 in mlajša) 

d) fantje do 14 let (F14 - rojeni 2009 in mlajši) k) dekleta do 14 let (D14 - rojena 2009 in mlajša) 

e) fantje do 16 let (F16 - rojeni 2007 in mlajši) l) dekleta do 16 let (D16 - rojena 2007 in mlajša) 

f) fantje do 18 let (F18 - rojeni 2005 in mlajši) m) dekleta do 18 let (D18 - rojena 2005 in mlajša) 

g) fantje do 20 let (F20 - rojeni 2003 in mlajši) n) dekleta do 20 let (D20 - rojena 2003 in mlajša) 

3) Na 30. državnem prvenstvu mladih v standardnem šahu, ki bo od 04.02. do 

10.02.2023 v Termah Čatež, so vsa prvenstva odprta za igralce in igralke, ki 

nastopijo na svojem regijskem prvenstvu oziroma že imajo FIDE rating za standardni 

šah. Igralci/-ke do 8 let morajo znati brati in zapisovati šahovske partije v ustrezne 

formularje. 

 

4) V vsaki konkurenci se igra največ 7 krogov po FIDE švicarskem ali Bergerjevem 

sistemu, pari pa se določajo z računalniškim programom WinSvicar. V vseh 

kategorijah si organizator pridržuje pravico do združevanja turnirjev glede na število 
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prijav, vendar mora razglasiti najboljše v vseh kategorijah. Igra se po pravilih FIDE za 

pospešeni šah z dodatkom A4. V vseh kategorijah bo igralni čas 10 minut + 5 

sekund/potezo za vsakega šahista oziroma šahistko. 

5) Tekmovanje se bo začelo v soboto, 21. januarja 2023, ob 900 (obvezna potrditev 

prijave na kraju igranja do 845). Zaradi računalniške priprave turnirjev so obvezne 

predprijave šahistov in šahistk (prijava mora vsebovati ime, priimek, letnico 

rojstva, tekmovalno kategorijo v katero se prijavlja, klub oziroma šolo in naslov 

za izstavitev računa za participacijo)  

do sobote, 14. januarja 2023, do 1200 ure. 

 

Prijave pošljite izključno po elektronski pošti na naslov: info@sah-kocevje.si.  

Zamudnikov organizator ne bo sprejemal. 

6) Prvi trije v vsaki tekmovalni konkurenci prejmejo medalje.  

 

7) Kriteriji za določanje uvrstitve so po vrstnem redu:  
 

 Bergerjev sistem: večje število osnovnih (šahovskih) točk, rezultat proti 
zmagovalcem, Sonneborn - Bergerjev koeficient, medsebojni rezultat-i, večje 
število zmag in večje število zmag s črnimi figurami.  
 

 švicarski sistem: 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 upoštevanja iger dobljenih s kontumacem ali ko je igralec/-ka 
prost).  

 
V primeru vseh enakih kriterijev se igra hitropotezna »zlata partija«. Vsi rezultati in 

fotografije bodo objavljeni na spletni strani www.sah-kocevje.si 

 

8) Glavna sodnica prvenstva bo Špela Kolarič, državna šahovska sodnica. Ostale 

sodnike določi organizator! 

 

9) Participacija stroškov na vsakega igralca oziroma igralko je 10 evrov in se plača 

po zaključku prijav na podlagi  prejetega računa na TRR izvajalca do valute na 

računu. V kolikor bodo participacijo stroškov za svoje tekmovalce plačali 

šahovski klubi oz. društva, lahko šahovski klubi oz. društva zbirni račun za 

plačilo participacije plačajo tudi po tekmovanju na podlagi dejanskega števila 

nastopajočih, potrebna pa je skupna prijava preko šahovskega društva oz. 
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kluba, saj bodo računi za plačilo participacije izstavljeni prijavljitelju na e-

naslov !!! Plačilo z gotovino ne bo možno. 

Za člane šahovskega društva Kočevje je tekmovanje brezplačno. 

Šahovske garniture in elektronske ure zagotovi Šahovsko društvo Kočevje. Uporaba 

mobitelov in vseh elektronskih naprav v igralni dvorani je prepovedana! 

 

10) Informacije: 

Robert Kolarič, GSM: 031/631-513 ali mail: info@sah-kocevje.si . 

 

11) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem niso zdravstveno ali 

nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega 

naslova. 

 

 

 Šahovsko društvo Kočevje 

 Robert Kolarič, predsednik 
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