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1) Šahovsko društvo KRKA Novo mesto v sodelovanju s Termami Krka in Mestno občino Novo 

mesto od torka, 25. decembra, do sobote, 29. decembra 2018, organizira tradicionalni sedmi 

novomeški odprti šahovski turnir za mednarodni FIDE ELO rating, ki bo potekal v Hotelu Šport, 

Grajska cesta 2, 8222 Otočec. V konkurencah mladincev in mladink bo tekmovanje štelo tudi kot 

Absolutno mladinsko prvenstvo ŠZS za leto 2018! 

 

2) Prvi dve koli tekmovanja se bosta igrali pospešeno z igralnim časom 10 minut + 5 sekund/potezo 

(igralci bodo v startno listo uvrščeni glede na FIDE ELO rating). Nato bo še sedem kol standardnega 

šaha z igralnim časom 90 minut + 30 sekund/potezo (v tem delu turnirja je privzeti čas zamude 15 

minut). Partije standardnega šaha (3.-9. kolo) se pišejo do izteka igralnega časa in bodo objavljene na 

spletni strani turnirja, prav tako bodo partije v standardnem šahu ratingirane za FIDE ELO rating. Celotno 

tekmovanje (vseh devet kol) bo prijavljeno tudi za enotni slovenski rating. Pari se določajo z 

računalniškim programom WINSVICAR. V skladu s Pravili šaha FIDE (točka 9.1.1) za partije 

standardnega šaha (3.-9. kolo) velja: brez privolitve sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za remi 

pred odigranimi tridesetimi potezami. 

 

3) Urnik tekmovanja: 

• torek, 25. december 2018: potrditev prijave do 15:15, otvoritev in prvo (pospešeno) kolo ob 

15:30, drugo (pospešeno) kolo ob cca. 16:10, tretje (standardno) kolo ob cca. 16:50 

• sreda, 26. december 2018: četrto kolo ob 9.30, peto kolo ob 15.30 

• četrtek, 27. december 2018: šesto kolo ob 15.30 

• petek, 28. december 2018: sedmo kolo ob 9.30, osmo kolo ob 15.30 

• sobota, 29. december 2018: deveto kolo ob 9.30, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo 15 

minut po končanem zadnjem kolu 

 

4) Kriteriji za določanje uvrstitve so po vrstnem redu: večje število točk, Buchholz-1, Buchholzov 

koeficient, medsebojni rezultat-i, večje število zmag in večje število zmag s črnimi figurami. Če katero od 

odločilnih mest ni odločeno po nobenem od naštetih kriterijev, se igra dodatni pospešeni dvoboj (barve 

figur za prvo partijo se žrebajo, v drugi partiji so barve obratne, 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega 

igralca/-ko za celo partijo). V primeru izenačenega rezultata se igra dodatni hitropotezni dvoboj (barve 

figur za prvo partijo se žrebajo, v drugi partiji so barve obratne, 3 minute + 2 sekundi/potezo za vsakega 

igralca/-ko za celo partijo) in v primeru izenačenega rezultata se igra še »zlata partija« (barve figur se 

žrebajo, 6 minut za igralca/-ko z belimi in 5 minut za igralca/-ko s črnimi figurami, igralcu/-ki s črnimi 

figurami zadošča remi). 

 

5) Najboljšim se povrnejo stroški nastopa v skupni višini 2700 evrov (vsakemu šahistu/-ki pripada le 

ena povrnitev stroška nastopa, vse denarne vrednosti so bruto in vsebujejo 25 % akontacijo dohodnine, 

najboljši igralci/-ke morajo organizatorju ob izplačilu predložiti naslov in davčno številko): 

a) najboljših pet: 400 / 320 / 260 / 200 / 160 evrov 

b) najboljši trije mladinci in mladinke (letnik 1998 in mlajši): 200 / 140 / 120 evrov in pokal, absolutna 

mladinska državna prvaka (ob izpolnjevanju starostnega pogoja) pridobita tudi pravico do nastopa na 

Svetovnem mladinskem prvenstvu do 20 let za leto 2019 (New Delhi, Indija). 



c) najboljši senior (letnik 1958 in starejši) in najboljša ženska: 100 evrov 

d) najboljši v treh ratinških skupinah: 100 / 80 / 60 evrov 

e) najboljši trije fantje in najboljša tri dekleta do 12 let (letnik 2006 in mlajši): z / s / b medalja 

 

6) Glavni sodnik tekmovanja bo Jernej Zupančič, šahovski sodnik, njegova namestnica pa Andreja 

Dobrovoljc, šahovska sodnica. Vse rekvizite (šahovske garniture, elektronske šahovske ure in formularje 

za zapis partij) priskrbi organizator. 

 

7) Informacije oziroma prijave na tekmovanje se zbirajo na elektronskem naslovu 

robert_rudman@t-2.net do torka, 18. decembra 2018, do 1200. Participacija za udeležbo znaša 35 € za 

odrasle in 25 € za ženske in mladino (rojeni 1998 in mlajši) in jo je potrebno vplačati na račun 

Šahovskega društva KRKA Novo mesto SI56 6100 0000 3791 495 (odprt pri Delavski hranilnici, d. d., 

Ljubljana), do začetka tekmovanja (na tekmovanju boste prejeli račun za opravljeno plačilo). Plačilo v 

gotovini ne bo možno, za prijave na dan tekmovanja pa bo participacija višja za 25 €. 

 

8) Namestitev šahistov/-k oziroma spremljevalcev/-k je predvidena v Hotelu Šport, Grajska cesta 2, 8222 

Otočec, http://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/otocec/ po naslednjih cenah: 

• polni penzion v dvoposteljni sobi (na osebo na dan: samopostrežna prehrana, prost dostop do 

interneta): 44,00 € na osebo do 16 let, 47,00 € na osebo do 20 let oz. 50,00 € na osebo nad 20 let 

• doplačilo za enoposteljno sobo: 12 € 

• turistična taksa znaša 1,27 €/osebo/dan (mlajši od 18 let: 0,64 €). 

• doplačilo za dodatno kosilo oziroma večerjo: 10,00 € (mlajši kot 12 let: 8,00 €) 

• spremljevalci/-ke lahko med turnirjem po ugodnih cenah koristite bazen/wellness v Hotelu Šport 

Rezervacije za namestitev potekajo izključno preko e-pošte: booking@terme-krka.eu najkasneje do 

torka, 18. decembra 2018, do 12.00! Plačilo hotelskih storitev je po predračunu ali na recepciji hotela, 

najpozneje na dan odhoda iz hotela. Hotel naročilnic ne sprejema. Vsi tekmovalci in spremljevalci so 

dolžni spoštovati hišni red hotela. V primeru kršenja hišnega reda oziroma nešportnega obnašanja (tudi 

izven igralnih in bivalnih prostorov) bodo igralci/-ke izključeni iz tekmovanja! 

 

9) Igralci in igralke ter vsi spremljevalci v igralnem prostoru ne smejo imeti nikakršnih elektronskih 

pripomočkov (GSM aparati, različni računalniki ipd.), sicer bodo takoj kaznovani z izgubo partije in 

odstranitvijo iz igralnega prostora. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! Vse ostalo, kar ni 

navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku. 

 

10) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali 

nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova. 

 

11) Spletna stran tekmovanja: http://rez.sahist.si/2018/krka2018 

 

 

          ŠD KRKA Novo mesto 
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