
 

 

Osnovnošolsko ekipno prvenstvo  

za področje Grosuplje 
 

 

1) OŠ Brinje Grosuplje v sodelovanju s ŠK En Passant organizira Področno ekipno prvenstvo OŠ za 

Grosupeljsko regijo, ki bo potekalo v četrtek 8. marca na OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, 

Grosuplje, s pričetkom ob 15.30.   

 

2) Po sistemu šolskih športnih tekmovanj v tekmovalno področje Grosuplje spadajo naslednje 

občine:  

 
Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log-Dragomer, 
Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Sodražica 
 
Tekmovalne kategorije so naslednje: 
mlajši dečki in deklice – rojeni-e 2009 in mlajši-e 
dečki in deklice – rojeni-e 2006 in mlajši-e  
fantje in dekleta – rojeni-e 2003 in mlajši-e  
 
Fantovsko ekipo sestavljajo štirje igralci/-ke in rezerva, dekliško ekipo pa tri igralke in rezerva. Vsi morajo biti 
učenci/-ke iste osnovne šole, kar na zahtevo glavnega sodnika dokažejo s potrdilom šole. V ekipi fantov lahko 
nastopajo tudi dekleta, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v svoji (dekliški) konkurenci.  
 
 
Na uradno šolsko državno tekmovanje se uvrstijo: 
fantje F15: prvouvrščena ekipa v starejši konkurenci  
dekleta D15: prvouvrščena ekipa v starejši konkurenci  
 
(Za mlajše kategorije bo izvedeno neuradno državno tekmovanje, ki je odprto.) 
 

 

3) Igralo se bo po pravilih FIDE za pospešeni šah z igralnim časom 10 minut + 5 sekund/potezo  
Pari se določajo z računalniškim programom WINEKIPNI. Če v posamezni kategoriji sodeluje do  

vključno 8 ekip, se igra po Bergerjevem sistemu (pari se žrebajo z naključnim žrebom). Če sodeluje 9, 10 

ali 11 ekip, se igra pet krogov po švicarskem sistemu, če pa na prvenstvu sodeluje 12 ali več ekip, se igra 

7 krogov po švicarskem sistemu. 

Vrstni red igralcev/-k v osnovni postavi se določa po presoji kapetana, vendar sme imeti igralec/-ka na 

poljubni deski največ 100 točk nižji enotni slovenski rating od igralcev/-lk na višjih deskah. 

 

 

4) Urnik tekmovanja: 

 

četrtek, 8. marca 2018:  

 potrditev prijave do 15:15,  

 otvoritev in prvo kolo ob 15:30 

 po tretjem kolu sledi malica 

 razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo 15 minut po končanem zadnjem kolu 

 



5) Kriteriji za določanje uvrstitve so po vrstnem redu:  
Bergerjev sistem: meč točke, osnovne (šahovske) točke, medsebojni rezultat-i po meč točkah, FIDE 

Sonneborn-Berger koeficient, medsebojni rezultat-i po osnovnih točkah (po pokalnem  

sistemu) 

Švicarski sistem: meč točke, Khanty Mansysk Sonneborn-Berger, osnovne (šahovske) točke, Buchholz 

koeficient po osnovnih točkah, Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah 

 

6) Nagrade: najboljše tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale, njihovi igralci pa medalje. 
 

7) Glavna sodnica tekmovanja bo Ana Srebrnič. Šahovske garniture priskrbi organizator. Ekipe morajo 

zagotoviti elektronske šahovske ure. V kolikor šahovske ure nimate, to sporočite ob prijavi.  

 

Za kategoriji dečkov in deklic do 9 let bo šahovske ure zagotovil organizator.  

 

 

8) Prijave na tekmovanje se zbirajo na elektronskem naslovu ana@velemojstrica.si do petka, 2. 

marca 2017, do 1200. Izpolnite priloženo prijavnico. Participacija za udeležbo fantovske ekipe znaša 20 

€, za dekliško pa 15 €. Potrebno jo je vplačati na račun Šahovskega kluba En Passant SI56 61000-

0004132741 (odprt pri Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana), do začetka tekmovanja (na tekmovanju 

boste prejeli račun za opravljeno plačilo). Ob nakazilu po e-pošti sporočite podatke, za katere igralce ste 

izvedli plačilo. V prijavnino je vključena malica za vse igralce in mentorje ekip.  

 

Lahko prinesete tudi naročilnico s strani šole. Plačilo v gotovini ne bo možno. 

 

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: www.sahist.si/grosuplje 

Kontakt: Ana Srebrnič     ana@velemojstrica.si     031/367-897 (v primeru nedosegljivosti pošljite 

sporočilo).  

 

 

        

Ana Srebrnič        Natalija Kotar 

Predsednica ŠK En Pasant       Ravnateljica OŠ Brinje Grosuplje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sahist.si/grosuplje
mailto:ana@velemojstrica.si


Prijavnica 

 

Šola:  

Mentor:  

Kontakt:  

 
Kategorija 

Fantje do 9 let 

Priimek Ime Letnica rojstva 

1. deska    

2. deska    

3. deska    

4. deska    

rezerva    

 

Kategorija 
Fantje do 12 let 

Priimek Ime Letnica rojstva 

1. deska    

2. deska    

3. deska    

4. deska    

rezerva    

 

Kategorija 

Fantje do 15 let 

Priimek Ime Letnica rojstva 

1. deska    

2. deska    

3. deska    

4. deska    

rezerva    

 
 

V kolikor igralec še ni vpisan v register ŠZS sporočite točen datum rojstva, da se bo 
tekmovanje lahko ratingiralo. Vs igralci, ki so nastopili na posamičnem področnem 

prvenstvu so že vpisane v register. 
 

Register Šahovske zveze Slovenije: 

 
http://www.sah-zveza.si/igralci/ 

 
 

 

http://www.sah-zveza.si/igralci/


 

Kategorija 
Dekleta do 9 let  

Priimek Ime Letnica rojstva 

1. deska    

2. deska    

3. deska    

rezerva    

 

 

Kategorija 

Dekleta do 15 let 

Priimek Ime Letnica rojstva 

1. deska    

2. deska    

3. deska    

rezerva    

 
 

 
V kolikor igralka še ni vpisan v register ŠZS sporočite točen datum rojstva, da se bo 

tekmovanje lahko ratingiralo. Vse igralke, ki so nastopile na posamičnem 
področnem prvenstvu so že vpisane v register.  

 
Register Šahovske zveze Slovenije: 

 
http://www.sah-zveza.si/igralci/ 

 
 

 
 

           

 

 

 

Kategorija 
Dekleta do 12 let  

Priimek Ime Letnica rojstva 

1. deska    

2. deska    

3. deska    

rezerva    

http://www.sah-zveza.si/igralci/

