Zapisnik Odbora sodnikov (OS) z dne 19.1.2019
Prisotni: Boris Žlender, Marjan Drobne, Bojan Arzenšek
Pričetek in kraj sestanka: 8:00, Trojane, gostinski lokal
Dnevni red:
1. Članarina, licenca, seminar
Sodniška članarina za leto 2019 znaša 10 EUR.
Licenca bo organizirana vsaj 3x. Cena 10 EUR.
Ljubljana, ŠZS, sobota, 23.3.2019 ob 18:00
Maribor, ŽŠK, četrtek, 11.4.2019 ob 18:00
Izola, petek, 7.6.2019 ob 21:00 (!? mednarodno prv. slepih - ni še potrjeno)
Vsak član OS dodatno pripravi 20 vprašanj (1.2.)
64 vprašanj DA/NE
sodniki nad 60 let oproščeni, če so 3 leta zapored naredili licenco (spisek sledi)
Seminar za nove sodnike in napredovanje v državnega sodnika
Ljubljana, ŠZS, sobota, 23.3.2019 ob 8:00 (razpis) (VERJETNO prestavljeno na nedeljo, ker je
v soboto IG)
minimalno 5 kandidatov
100 EUR (vključena članarina in licenca)
Vsak član OS pregleda 1/3 od 100 vprašanj (1-33 MD, 34-66 BŽ, 67-100 BA)
Možna dodatna vprašanja (1.2.)
2. Poročilo OS za 2018
Naj bo kratko, brez opažanj.
3. Spremembe pravilnikov ŠZS (predlogi Komisije za uskladitev pravilnikov)
zbirka pravilnikov
ukinitev - ni potrebe po zbiru (naj se briše zaradi podvajanja)
manjkajoči samostojni pravilniki naj se izvlečejo
ustreznejša razvrstitev oziroma skladnost z novo spletno stranjo ŠZS
linki do FIDE pravilnikov
datumi sprejetja / objave / prevoda
posebna alineja pri pravilnikih z označitvijo sprememb
dopolnitve pravilnikov s strani OS (priloge)
ekipni pravilnik
več sprememb na podan predlog (ni prave rešitve pri členih 33. - 35.)
sodniški pravilnik
enotno 2 letno minimalno "bivanje" v enem nazivu (DS, FA, IA)
mednarodni izpit je enakovreden izpitu za DS
18 mesečna licenca od 1.1.2020
možnost vmesne licence v primeru drastične spremembe pravil šaha FIDE
pravilnik o sodniških honorarjih

nova XLSX tabela (poenostavitev)
povišanje tarif (zadnja spr. 2008)
dodati sektorski sodnik
več turnirjev hkrati
kriteriji za določanje končnih uvrstitev
predlagani 12.9.2016 na Odboru sodnikov
sprejel UO ŠZS na 3. seji 13.10.2016
4. Razno
informacija o enotnem slo rating
informacija o začetnem slo ratingi 1000
zakaj ni to avtomatsko
programi za vodenje turnirjev
razni dopisi na OS
korespondenčno reševanje
Konec sestanka od 11:00.
Zapisal: Bojan Arzenšek

Priloga 1:
Sodniški pravilnik:
predlogi za spremembo naslednjih členov
13. člen
Naziv državnega šahovskega sodnika se pridobi z opravljenim izpitom na
seminarju za državne šahovske sodnike. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da ima naziv šahovskega sodnika in v njem staž najmanj 2 leti,
- da ima končano srednjo šolo (5. stopnja) ali vsaj 10 let ustreznih sodniških
izkušenj, ki jih mora potrditi OS,
- da je v zadnjih 2 letih bil glavni sodnik ali namestnik glavnega sodnika na
najmanj 6 regionalnih ali višjih tekmovanjih. Vsi turnirji morajo biti ratingirani
za slovenski rating, kandidat pa mora biti vsaj 3 krat glavni sodnik, vsaj dva
(2) turnirja morata biti ratingirana na FIDE, maksimalno 4 turnirji so lahko
ekipni, od tega maksimalno 2 ekipna dvoboja ter maksimalno 4 turnirji so
lahko regionalni. Nabor turnirjev mora vsebovati vse tri tipe turnirjev
(standardni, pospešeni in hitropotezni šah).
Naziv državnega sodnika lahko pridobi tudi kandidat, ki se je udeležil FIDE
sodniškega seminarja in uspešno opravil izpit. V tem primeru izpita za državnega
šahovskega sodnika ne potrebuje, mora pa izpolnjevati vse ostale pogoje
navedene v tem členu.

14. člen
Naziva FA in IA podeljuje FIDE na predlog ŠZS. Kandidata predlaga OS, potrdi
pa UO ŠZS. Poleg pogojev iz Pravilnika FIDE o mednarodnih naslovih mora
kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
- 2 leti staža kot državni sodnik z opravljeno licenco za FA,
- 2 leti staža kot FA sodnik za IA,
- da je bil glavni sodnik na vsaj polovici prijavljenih turnirjih za normo ali da je
sodil vsaj 2 turnirja kot glavni sodnik na vsaj državnem nivoju ter vsaj 1 turnir
ratingiran pri FIDE,
- kandidat mora s svojo sodniško dejavnostjo izkazovati visoko kakovost
poznavanja Pravil šaha FIDE, kulturo sojenja ter intervencij v smislu krepitve
sodniškega ugleda, kar ocenita OS in UO ŠZS,
- kandidat za IA norme zbira na novo (po pridobitvi FA), razen obveznega FIDE seminarja.
18. člen
Sestavni del izobraževanja sodnikov je licenca. Licenco, ki jo bodo sodniki opravljali
v letu 2019 bo veljala do 30.6.2020. Licenco, ki jo bodo sodniki opravljali v prvi
polovici leta 2020 bo veljala do 31.12.2021, tisti, ki jo bodo opravljali v 2 polovici
leta 2020 pa do 30.6.2022. Kasnejši seminarji za licenco se organizirajo v 18 mesečnem ciklu.
Veljavnost licence je do 31.12. ali do 30.6 v odvisnosti od polletja v katerem se opravlja
licenca.
Samo sodniki z licenco smejo samostojno voditi šahovske
turnirje, ki se ratingirajo in kategorizirajo. Načini pridobitve so naslednji:
- sodniki in državni sodniki morajo opraviti test za licenco po programu, ki
ga pripravi OS. Ob večjih spremembah pravil, OS pripravi navodila, ki jih morajo
prejeti in potrditi vsi sodniki osebno (potrebna povratna informacija o prejetju)
- FA in IA si pridobijo licenco s plačilom letne sodniške članarine. Ob večjih
spremembah pravil šaha pa se neaktivne v komisijah ŠZS povabi na razgovor
(npr. na sejo OS, licenčni seminar, osebni kontakt) in si s tem pridobijo
pravico, da lahko sodijo državna prvenstva in turnirje, ki se ratingirajo za FIDE
rating. Za nižja tekmovanja jim licenca velja tudi brez razgovora.
ustrezno se dopolni zadnji 38. člen

Priloga 2:
Pravilnik o ekipnih šahovskih tekmovanjih
Spremembe v naslednjih členih
5. člen
Organizator svojo namero po organizaciji ekipnega tekmovanja objavi z
razpisom tekmovanja. V razpisu so navedeni osnovni podatki o tekmovanju
(kraj in datum tekmovanja, namen tekmovanja, pravica udeležbe, način
prijave na tekmovanje, rok prijav, sestava ekipe, razpored igranja, tempo

igranja, finančni pogoji, nagrade, sistem tekmovanja, sistem točkovanja,
kriterije za boljšo uvrstitev, glavnega sodnika), lahko pa tudi turnirski
odbor, prenočišča,...
6. člen
Po zaključku prijav organizator preda glavnemu sodniku spisek prijavljenih ekip.
Na osnovi števila prijavljenih ekip in razpisa glavni sodnik izdela tekmovalni (turnirski)
pravilnik.
7. člen
Tekmovalni pravilnik poleg vsebine razpisa, ki se dotika samega
tekmovanja, vsebuje še druge podrobnosti o razporedu in času igranja
rednih kol, nadaljevanj, možnosti odlaganja dvobojev, nadaljnjih
kvalifikacijah, ki niso predvidene z razpisom in so nujne za izvedbo tekmovanja,
ker število prijavljenih ekip ne omogoča izvedbe po razpisu tekmovanja.
Tekmovalni pravilnik mora vsebovati člen, ki se glasi »Za vse kar ni zapisano
v tekmovalnem pravilniku se smiselno uporabljata Pravilnik ekipnih
tekmovanj ŠZS in Pravila šaha FIDE.«
13. člen
Na vsakem tekmovanju mora glavni sodnik določiti igralni in turnirski prostor.
V igralnem prostoru je dovoljena navzočnost samo igralcev, ki dejansko igrajo v danem kolu
in kapetanov ekip.
Gibanje kapetanov ekip v igralnem delu mora biti nemoteče in kratkotrajno.
Igralci, ki so končali z igro in kapetani, katerih ekipe so končale dvoboj, se smatrajo za
gledalce.
Gledalci (druge osebe) lahko vstopijo turnirski prostor, v igralni prostor pa samo z
dovoljenjem sodnika dvoboja
oz. tekmovanja. V primeru večjih tekmovanj, se turnirski prostor razdeli na več delov in za
vsak del posebej predpiše,
kdo je lahko prisoten v katerem delu (prostor za gledalce, prostor za igralce, ki so zaključili s
partijami, prostor/gibalne poti za novinarje).
15. člen
Vsaka ekipa mora imeti svojega kapetana, ki je lahko tudi eden izmed
igralcev. Kapetan mora biti polnoletna oseba. V prijavi ekipe za tekmovanje se navede tudi
ime kapetana.
Kapetan lahko za posamezni dvoboj določi svojega namestnika (tudi polnoletna oseba), ki v
tem
dvoboju opravlja vlogo kapetana.
21. člen
Število igralcev v osnovni postavi mora biti enako številu igralnih desk.
V primeru, da je mešana struktura ekipe (ob članih še ženske,
mladinci,…) velja pogoj za vsak del ekipe. V primeru, da so v osnovni postavi igralci,

ki se medsebojno izključujejo (tujci), je za vsak izključujoč par potrebna dodatna rezerva.
Če ti pogoji niso izpolnjeni se ekipe ne uvrsti v turnirsko tabelo.
28. člen
NESTRINJANJE S PREDLOGOM, ker so kršena pravila FIDE (za švicarja). Pri pokalu nesmiselno.
Obveznost le za Bergerjev (krožni) sistem.
Problem, če je več ekip istega kluba (ne samo 2).
Za švicarja je lahko le ustno priporočilo, ki pa ne more biti v pravilih.
Torej le
28. člen
Štartne številke (vpis v turnirsko tabelo) in barve figur se določijo glede na
sistem igranja. V primeru:
a Bergerjevega sistema se pristopi k žrebu štartnih številk. S tem se
avtomatično določijo barve figur v vseh dvobojih in deskah, pri čemer ima
v posameznih kolih prvoimenovana ekipa bele figure na lihih deskah.
Obvezna je uporaba dirigiranega žreba v primeru, če imamo več ekip istega kluba.
Te ekipe se morajo srečati v prvem kolu (2 ekipi istega kluba), prvi polovici
tekmovanja (več ekip istega kluba).
b ...
33. - 35. člen v DELU
39. člen
OK od komisije

