
Pravilnik pospešenega in hitropoteznega ekipnega ter posamičnega
državnega prvenstva članov in članic za leto 2017 

1) Organizator  pospešenih  in  hitropoteznih  ekipnih  ter  posamičnih  državnih  prvenstev  članov  in  članic  za  leto  2018 je
Šahovsko društvo KRKA Novo mesto pod okriljem Šahovske zveze Slovenije. Tekmovanja bodo potekala od petka, 9. 2., do
nedelje, 11. 2. 2018, v Hotelu Šport, Grajska cesta 2, 8222 Otočec. Gostitelj državnih prvenstev je turistično podjetje Terme
Krka, d. o. o. (http://www.terme-krka.com/si/sl/destinacije/otocec/).

2) Državna prvenstva bodo potekala v dveh ločenih konkurencah:
 člani
 članice

V obeh konkurencah bodo izvedena štiri različna državna prvenstva: ekipno pospešeno, posamično pospešeno, ekipno
hitropotezno in posamično hitropotezno prvenstvo. Članske ekipe sestavljajo štirje igralci/-ke in največ osem rezerv, ekipe
članic  dve igralki in največ štiri  rezerve,  vsi/-e pa morajo biti  pravilno registrirani/-e  za svoj klub za leto 2018 in imeti
veljavno tekmovalno licenco  za  leto 2018.  Prav  tako je  tekmovalna  licenca  potrebna  za vse  nastopajoče  na  posamičnih
prvenstvih. Članice lahko nastopajo v ekipah članov, vendar potem ne morejo istočasno nastopiti v ekipi članic. Na prvenstvu
lahko za svoj klub oziroma društvo pod enakimi pogoji nastopajo tudi mladinci/-ke in kadeti/-inje. Vsa prvenstva so odprta
(tudi za več ekip istega kluba).

3)  Igra  se  po  pravilih  FIDE  za  pospešeni  oz.  hitropotezni  šah  in  Ekipnem pravilniku  ŠZS.  Igralni  čas  na  pospešenih
tekmovanjih je 10 minut + 5 sekund/potezo,  na hitropoteznih tekmovanjih pa 3 minute + 2 sekundi/potezo.  Če na
ekipnih pospešenih prvenstvih sodeluje do vključno osem ekip (na hitropoteznih do vključno 10 ekip), se igra po Bergerjevem
sistemu  (pari  se  žrebajo  z  naključnim  žrebom),  sicer  pa  največ  sedem  pospešenih  oziroma  devet  hitropoteznih  kol  po
švicarskem sistemu. Osnovna postava ekip se je oddala ob prijavi na tekmovanje, spremembo ekipe za posamezna kola
pa je potrebno pred začetkom kola vpisati v formular dvoboja – sicer mora ekipa dvoboj igrati z osnovno postavo. Vrstni
red igralcev/-k v ekipi (osnovna postava) je določen tako, da ima lahko igralec/-ka na poljubni deski največ 150 točk nižji
FIDE  pospešeni/rapid  oziroma  FIDE  hitropotezni/blitz  rating  od  igralcev/-k  na  nižjih  deskah.  Določitev  vrstnega  reda
igralcev/-k znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana.
Posamična prvenstva se igrajo po švicarskem sistemu, največ 9 pospešenih oziroma 11 hitropoteznih kol.  Tekmovanje bo
vodeno z računalniškima programoma WINSVICAR oziroma WINEKIPNI. Prvenstva se bodo ratingirala za enotni slovenski
in ustrezni FIDE rating (pospešeni/rapid oziroma hitropotezni/blitz).
Morebitne zamudniške ekipe ali posamezniki se lahko sprejmejo v turnir, vendar se vključijo v naslednje kolo po prihodu.

4) Urnik tekmovanja - petek, 9. 2. 2018 – ekipni pospešeni prvenstvi:
 potrditev ekipne prijave pri sodniški mizi do 16:15, otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 16:30
 ostala kola tekoče v nadaljevanju, razglasitev rezultatov bo 5 minut po končanem zadnjem kolu

    Urnik tekmovanja - sobota, 10. 2. 2018 – posamični pospešeni prvenstvi:
 potrditev posamične prijave pri sodniški mizi do 13:45, otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 14:00
 ostala kola tekoče v nadaljevanju, razglasitev rezultatov bo 5 minut po končanem zadnjem kolu

    Urnik tekmovanja - nedelja, 11. 2. 2018 – hitropotezni prvenstvi:
 potrditev ekipne prijave pri sodniški mizi do 9:45, otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 10:00
 ostala kola tekoče v nadaljevanju, razglasitev rezultatov bo 5 minut po končanem zadnjem kolu
 odmor za kosilo
 potrditev posamične prijave pri sodniški mizi do 13:45, otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 14:00
 ostala kola tekoče v nadaljevanju, razglasitev rezultatov bo 5 minut po končanem zadnjem kolu

5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):
 Bergerjev  sistem (ekipno): 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 (ekipno):  meč točke,  Khanty Mansysk Sonneborn-Berger,  osnovne (šahovske) točke, Buchholz

koeficient po osnovnih točkah, Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah
 švicarski sistem (posamično): večje število osnovnih (šahovskih) točk, medsebojni rezultat-i (če so vsi igralci iste

točkovne skupine igrali med seboj), Buchholz-1, Buchholz koeficient, večje število igranih iger s črnimi figurami,
večje število zmag (brez upoštevanja iger dobljenih s kontumacem ali ko je igralec/-ka prost)

Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni hitropot. dvoboj (ekipno po pokalnem
sistemu, barve figur se žrebajo, 3 minute + 2 sekundi/potezo za vsakega igralca/-ko za celo partijo) in v primeru remija/-ev še
"zlati hitropot. dvoboj" (ekipno po pokalnem sistemu, barve figur so obratne naknadnemu dvoboju, 6 minut za igralca-ko z
belimi in 5 minut za igralca-ko s črnimi figurami, črnemu oziroma ekipi s črnimi figurami na prvi plošči zadošča/-jo remi/-ji).

6) Ekipni zmagovalci/-ke postanejo ekipni/-e državni/-e prvaki/-nje v konkurenci članov oziroma članic, najboljše tri ekipe
prejmejo pokale. Posamični/-e zmagovalci/-ke postanejo državni/-e prvaki/-nje v pospešenem oziroma hitropoteznem šahu za
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leto 2018, najboljši trije posamezniki/-ce prejmejo pokale. Najboljši dosežejo tudi kategorizacijo OKS v skladu s pravili OKS.
Šahovska  zveza  Slovenije  bo  posamičnim  državnim  prvakom/-injam  krila  stroške  nastopa  na  Evropskem  prvenstvu  v
pospešenem in hitropoteznem šahu za leto 2018 v višini 750,00 evrov / prvaka/-injo (marca za članice v Batumiju, Gruzija,
decembra za člane v Skopju, Makedonija).

7) Glavni sodnik vseh navedenih državnih prvenstev bo Robert Rudman, mednarodni šahovski sodnik, njegov namestnik pa
Andrej  Jakobčič,  državni šahovski sodnik.  Odločitve glavnega sodnika glede pravil  igre so dokončne! Pritožbe na ostale
sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor, ki se izvoli pred začetkom tekmovanja in ga sestavljajo trije (3) člani in dva (2)
namestnika. Pisna pritožba se s kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje pet minut po končanem kolu. V primeru
ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.

8) Ekipne prijave za nastop, ki so morale vsebovati osnovno postavo ekipe, in prijave posameznikov/-c so se zbirale do
torka, 6. 2. 2018, do 12.00 preko e-Poslovanja ŠZS – organizator je upošteval le prijave, za katere je bilo do navedenega
dne plačana tudi prijavnina na račun IBAN SI56 6100 0000 3791 495 (Šahovsko društvo KRKA Novo mesto, Na Lazu 36,
8000 Novo mesto) – brez plačane prijavnine nastop na prvenstvu ni možen, naknadno prijavljanje ali plačilo prijavnine v
gotovini  ni  možno.  Seznam pravočasno  prijavljenih  ekip  in  posameznikov je  bil  objavljen  na  spletni  strani  tekmovanja.
Prijavnina za nastop znaša 25 € za članske ekipe, 20 € za ekipe članic ter 10 € za vsa posamična tekmovanja. Vsi ostali stroški
gredo v breme nastopajočih ali njihovih klubov. Organizator zagotovi vse rekvizite (šahovske garniture in elek.. šahovske ure).

9)  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, neomejen vstop v termalni bazen hotela
Šport, v petek in soboto nočno  kopanje do 23.00, prost dostop do interneta): 44,00 € na osebo do 16 let, 47,00 € na
osebo do 20 let oziroma 50,00 € na osebo nad 20 let

 doplačilo za enoposteljno sobo: 12,00 €
 turistična taksa znaša 1,27 €/osebo/dan (mlajši od 18 let: 0,63 €).
 doplačilo za dodatno kosilo oziroma večerjo: 10,00 € (mlajši kot 12 let: 8,00 €)

Rezervacije za namestitev so potekale izključno preko e-pošte: booking@terme-krka.si najkasneje do petka, 2. 2. 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!  Ostale
možnosti namestitve v Novem mestu: Dijaški dom Novo mesto http://www.dijaskidom.org/, Hostel Situla http://www.situla.si/

10)  Na ekipnih prvenstvih rezultate posameznih partij in celotnega dvoboja kapetana obeh ekip vpišeta na formular in ga
podpišeta, nato pa kapetan zmagovalne ekipe podpisan formular preda sodniku (v primeru remija to stori kapetan ekipe z
belimi figurami na prvi deski). Na posamičnih prvenstvih rezultat partije sodniku sporoči zmagovalec/-ka, v primeru remija pa
igralec/-ka z belimi figurami. Fotografiranje je dovoljeno prvih pet minut vsakega kola. Igralci in igralke med igro ne smejo
zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnikov. Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni
telefoni morajo biti izključeni iz omrežja.  Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! Pogovori s šahisti v igralnem
prostoru med ali po partiji niso dovoljeni.  Morebitni kršitelji tega določila bodo morali zapustiti igralni prostor, v primeru
hudih kršitev (oziroma prepovedane pomoči med partijo) pa lahko pride do kontumaca igralca-ke. Analiza partij je možna v
predprostoru igralne dvorane.

11) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani,
zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

12) Razpis prvenstva je sestavni del pravilnika. Za vse, kar ni napisano v tekmovalnem pravilniku, se smiselno uporabljajo
Pravila šaha FIDE in razpis tekmovanja ter ostali veljavni pravilniki ŠZS.

13) Informacije:
 Robert Rudman, ŠD KRKA NM, 031-681-119, robert_rudman@t-2.net
 Nataša Mihajlović, Terme Krka, 041-662-432, natasa.mihajlovic@terme-krka.si

14) Vsi rezultati, vrstni redi in fotografije prvenstev bodo objavljeni na spletni strani http://rez.sahist.si/2018/si18rb/
Z nastopom v  prvi  partiji  vsi  sodelujoči  šahisti  in  šahistke  sprejmejo  določila  tega  pravilnika  in  dovolijo  javno objavo
rezultatov in fotografij s prvenstev – morebitna prepoved objave mora biti pisno vročena organizatorju do začetka tekmovanja.

Turnirski odbor: Glavni sodnik tekmovanja
1) (p) ____________________
2) (č) ____________________ Robert Rudman, prof.
3) (č) ____________________ mednarodni šahovski sodnik
4) (n1) ____________________
5) (n2) ____________________
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