Komisija za osnovnošolski in mladinski šah
Ljubljana, 11. 6. 2019
ZAPISNIK: 1. redna seja Komisije za osnovnošolski in mladinski šah
Prisotni člani komisije:
Mira Ambruš, Viktor Jemec, Anton Praznik, Robert Urh, Robert Kodrič (predsednik)
Ostali prisotni:
Nina Rob (sekretarka ŠZS), Božo Štucl (član UO ŠZS)

Dnevni red:
1. Določitev smernic delovanja Komisije za osnovnošolski in mladinski šah
2. Priprava podlage in predlogov realizacije širitve dobre prakse med klubi ter drugi predlogi za
krepitev osnovnošolskega šaha
3. Obuditev šahovskih krožkov na osnovnih šolah s projektom »Naj šahovski krožek v Sloveniji«
(priprava kriterijev, predlogi za dopolnitev spletne strani mladinskega in OŠ šaha https://risbeta.eu/solski-sah/, pripraviti predlog načina izvedbe…)
4. Razno

Ad1)
Ga. Nina Rob je predstavila nekatera pričakovanja ŠZS, da bi Komisija delovala samostojno in aktivno.
G. Praznik je člane seznanil, da se je komisija v prejšnjem mandatu sestajala dvakrat do trikrat letno,
po potrebi pa so nekatere seje izvedli korespondenčno.

Ad2)
Člani Komisije so posamično predstavljali stanje mladinskega šaha v regijah, ki jih poznajo.
G. Praznik, ki vodi Srednjo šahovsko šolo v Ljubljani, je povedal, da se šola delno napaja iz šahovske
šole ŠK Komenda. Klubsko šolo v ljubljanski regiji izvaja tudi ŠK Domžale.
G. Urh je prisotne seznanil, da se na Gorenjskem (pod vodstvom Blaža Kosmača) uspešno izvaja ciklus
tekmovanj mladih, ki je za učence brezplačen. Podan je bil predlog, da se s konceptom tega ciklusa
seznani tudi širše.
Niko Praznik je že napisal dva učbenika »Šah za osnovne šole«, ustvarja pa že tretji del.
V ljubljanski regiji je prvenstvo za učence prve triade zaradi velikih razlik razdeljeno na konkurence
do 7, do 8 in do 9 let. Morda bi se na ta način lahko izvajala tudi prvenstva v drugih regijah, če imajo
dovoljšnje število udeležencev.
Osnovnošolska državna prvenstva, ki se odvijajo na soboto in nedeljo, ne privabljajo veliko učiteljev.
Tudi šolski sistem jih k temu ne spodbuja. Tako so v spremstvu otrok v veliki večini starši in trenerji.

Po klubih bi bilo potrebno pridobiti bazo trenerjev, ki so pripravljeni delati z mladimi. V današnjem
času je malo ljudi, ki bi tako delo opravljali prostovoljno.
Na pobudo ge. Ambruš je Komisija sprejela sklep, da ŠZS izvede izobraževanje za učitelje razrednega
pouka, na temo osnov šaha.

Ad3)
ŠZS bo od ustreznega ministrstva pridobilo informacijo o številu osnovnih šol, ki izvajajo izbirni
predmet šah. Ga. Nina Rob je povedala, da se pojavljajo pobude, da bi izbirni predmet šah prestavili iz
tretje v drugo triado osnovnih šol.
Potrebno bi bilo tudi pridobiti podatke o izvajanju šahovskih krožkov na osnovnih šolah. V ta namen
bi se na šole poslalo kratke ankete, v katerih bi bila naslednja ključna vprašanja:
Ime šole:
Ali se na vaši šoli izvaja šahovski krožek?
Kdo vodi šahovski krožek?

DA
UČITELJ

Če krožek vodi učitelj, ali je šahist?
(po možnosti se pridobi učiteljevo ime in kontakt)

NE
ZUNANJI MENTOR

DA

NE

Če krožek vodi zunanji mentor, iz katerega šahovskega kluba izhaja?
(po možnosti se pridobi mentorjevo ime in kontakt)
Ali se šola udeležuje šolskih šahovskih tekmovanj?

DA

NE

Ali ima šola interes, da bi izvajala šahovski krožek?

DA

NE

Šahovska zveza bi rada obudila projekt »Naj šahovski krožek v Sloveniji«. Člani Komisije so
predlagali, da predsednik Komisije, g. Kodrič, do septembra izdela predlog točkovanja.

Ad4)
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.
Na letošnjem ekipnem osnovnošolskem državnem prvenstvu je prišlo do zapleta zaradi kriterija HantiMansijsk (KM-SB), ki se sicer uporablja na šahovskih olimpijadah z velikim številom ekip, njegov
izračun pa izkazuje nejasnosti tudi v mednarodnih krogih. Zato Komisija soglasno podaja predlog, v
izogib težavam v prihodnje in tudi v pomoč sodnikom, da se na osnovnošolskih, pa tudi na vseh drugih
slovenskih ekipnih tekmovanjih, kot najpomembnejši kriteriji za določanje razvrstitve uporabljajo meč

točke, osnovne točke, medsebojni rezultat in šele nato različne oblike sistema Sonneborn-Berger, med
katere spada tudi koeficient KM-SB.
Podan je bil predlog, da ŠZS krije stroške prijavnine na mladinskem svetovnem ali evropskem
prvenstvu za šahiste, ki so osvojili naslov mladinskega državnega prvaka v odgovarjajočem letu.
G. Praznik je naslovil vprašanje, kako kaže z višjo šahovsko šolo, ki se je pred časom izvajala pod
okriljem ŠZS (trener MM Iztok Jelen). Nekatere starše namreč zanima, kam z otroci po koncu Srednje
šahovske šole.
Prihodnja seja Komisije naj bi bila v septembru.

Zapisal: Robert Kodrič

