
 

Celje, 18.9.2019 

ZAPISNIK 

1.redne seje Tekmovalne komisije ŠZS, ki je bila v torek, 17.9.2019 ob 12.00 uri v prostorih 

Celjskega šahovskega kluba, Razlagova ulica 1, Celje 

Prisotni: Jože Zorko, Janko Narat                                                                                                                          

Upravičeno odsoten: Jadran Hlad                                                                                                                        

Ostali: Nina Rob 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika zadnje seje TK 

2. Predlog Komisije za OŠ in mladinski šah 

3. Tekmovalni program ŠZS 2020 

4. Tekmovalni koledar ŠZS 2020 

5. Razno 

Ad1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje                                                                            

Predsednik TK je prebral zapisnik zadnje seje TK na katerega člani niso imeli pripomb. 

Ad2) Predlog Komisije za ŠO in mladinski šah                                                                                                                                                                                                                                                      

Člani so bili seznanjeni s sklepom Komisije za OŠ in mladinski šah »Člani Komisije so se 

soglasno strinjali, da bi se na državnih prvenstvih tudi v kategorijah do 10 in do 12 let igralo 

po tempu razmišljanja, po katerem se igra na svetovnih in evropskih prvenstvih. Če se temu 

predlogu ne ugodi, naj se prvenstva v teh dveh (in če gre tudi v drugih) kategorijah organizira 

tako, da se igra tudi med vikendom, tako da bi staršem prihranili vsaj dva prosta dni.«  

Člani TK so sprejeli sklep, da se kategoriji do 10 in 12 let igrata v istem tempu razmišljanja kot 

starejše kategorije.                                                                                                                                                          

Ad3) Tekmovalni program ŠZS 2020                                                                                                                                                      

Predsednik TK je predstavil Tekmovalni program 2020 z nekaterimi spremembami: 

1)  II. posamična prvenstva, Državno prvenstvo članic v standardnem šahu je zaprto in 
na njem lahko nastopi 10 šahistk: 

 
2. najboljše tri po FIDE Elo ratingu za standardni šah v mesecu pred začetkom 

državnega prvenstva (v primeru odpovedi so rezerve naslednje po ratingu ob 
pogoju, da imajo rating višji kot 2100 točk), 

 
2)   II. posamična prvenstva, Mladinsko državno prvenstvo v standardnem šahu 



 

 
- člani TK so sprejeli sklep, da se kategoriji do 10 in 12 let igrata v istem tempu 

razmišljanja kot starejše kategorije. 
 

3)   III. ekipna prvenstva 
 

3. V državni, 1. in 2.državni ligi lahko nastopa le ena ekipa posameznega kluba… 
 

4)   III. ekipna prvenstva 
 

6. Klub, ki nastopa v Državni članski ligi, Prvi članski ligi vzhod in Prvi članski ligi zahod, 
mora v letu 2020 obvezno nastopiti še v dveh različnih ekipnih tekmovanjih (enem 
moškem mladinskem in enem ženskem tekmovanju), da zadrži status nastopanja v 
zgoraj omenjenih ligah v letu 2021  

Člani komisije so navedene spremembe potrdili soglasno. 
  
Ad4) Tekmovalni koledar 2020                                                                            
Člani komisije so določili Tekmovalni koledar 2020. 
 
Ad5) Razno                                                                             
Pod to točko ni bilo dodatnih vsebin. 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.                           

Zapisal: Jože Zorko, predsednik TK  

 


