
 
Ljubljana, 3.11.2022 

 
Razpis finalnega turnirja 

Slovenija šahira 2022 
  

Datum: Sobota, 24. december 2022, ob 10. uri (Šahovski dom, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana) 
 
Sistem:  Švicar 9 kol, tempo igranja (3 min + 2 sek/potezo). Vsi igrajo v eni skupini. 
 
Turnir bo ratingiran za FIDE rating. 
 
Kriteriji za razvrstitev v finalne skupine: Osnovne točke, Buchholz srednji, Buchholz, medsebojni 
rezultat in večje število zmag s črnimi figurami: V kolikor so vsi kriteriji enaki se igra Zlata partija. 
 
Obvezne predprijave in potrditev udeležbe do 17.12.2022  v obrazcu: 

https://forms.gle/UfxPUxvchMyceUANA 

 
Kvalificirani: 
 
24 žensk – po 2 najvišje uvrščeni ženski (članice, mladinke, seniorke) iz vsakega kvalifikacijskega 
turnirja  
12 članov – najvišje uvrščeni iz vsakega kvalifikacijskega turnirja  
12 mladincev – najvišje uvrščeni iz vsakega kvalifikacijskega turnirja  
12 seniorjev – najvišje uvrščeni iz vsakega kvalifikacijskega turnirja 
 
Vabljeni: 
 
Člani reprezentance 2021 (5) 
Članice reprezentance 2021 (5) 
Zmagovalca DP v pospešenem in hitropoteznem šahu 2021 (2) 
Zmagovalki DP v pospešenem in hitropoteznem šahu 2021 (2) 
Velemojstri in velemojstrice, ki niso uvrščeni po ostalih kriterijih (4) 
Najboljša mladinec in mladinka do 20 let (2) 
Mladinski reprezentanti (4) – določi mladinski selektor 
Mladinske reprezentantke (4) – določi mladinski selektor 
 
Informacije: Nina Rob, 041/686-746, info@sah-zveza.si 

Spletna stran tekmovanja: https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/208      
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FINALE 
 

Najboljši iz različnih kategorij se uvrstijo v FINALE po pokalnem sistemu, tempo igranja 3 min + 2 
sek/potezo (vsak igralec odigra eno partijo z belimi in 1 s črnimi  figurami, v primeru neodločenega 
izida se igra zlata partija).  
Pri članih in članicah se v finale uvrsti najboljših osem.  
Pri mladincih, mladinkah, seniorjih in seniorkah pa se v finale uvrstijo najboljši štirje.  
 
 

Nagrade (bruto): 
     
1. mesto člani 300 € + čokolada Gorenjka 
2. mesto člani 200 € + čokolada Gorenjka 
3. mesto člani 100 € + čokolada Gorenjka 
 
1. mesto članice 200 € + čokolada Gorenjka 
2. mesto članice 100 € + čokolada Gorenjka 
3. mesto članice 80 € + čokolada Gorenjka 
 
 
Najboljše uvrščena mladinka (do 18 let) v finalu: 80 € + čokolada Gorenjka 
Najboljše uvrščeni mladinec (do 18 let) v finalu: 80 € + čokolada Gorenjka 
Najboljše uvrščena seniorka (nad 55 let) v finalu: 80 € + čokolada Gorenjka 
Najboljše uvrščeni senior (nad 60 let) v finalu: 80 € + čokolada Gorenjka 
(Vsak igralec je upravičen le do višje nagrade) 
 
**Vsak prejemnik nagrade mora predložiti davčno številko in številko bančnega računa. 
 
V sklopu finalnega turnirja bo potekal VIP turnir, na katerega bodo vabljeni člani Upravnega odbora, 
sponzorji in drugi vidni podporniki šaha. Turnir se bo pričel ob 13.00. 
 
 
Glavni sodnik turnirja:                                                                    Generalna sekretarka ŠZS: 
Vlastimir Djurdjević                                                                               Nina Rob 
 


