
 
 

 

Ljubljana, 10. 1. 2018 

 

RAZPIS 7. EKIPNEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

ZA FANTE IN DEKLETA DO 12 LET ZA LETO 2018 

 

1) Organizator prvenstva je ŠK En Passant pod okriljem Šahovske zveze Slovenije. Prvenstvo bo potekalo v 

nedeljo, 7. 10. 2018, v Murski Soboti v hotelu Diana, Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota, http://www.hotel-

diana.si/ 

2) Državno prvenstvo bo potekalo v dveh ločenih konkurencah: 

 fantje do 12 let (rojeni 2006 in mlajši) 

 dekleta do 12 let (rojena 2006 in mlajša). 

Fantovsko ekipo sestavljajo trije igralci/-ke in šest rezerv, dekliško ekipo pa dve igralki in štiri rezerve, vsi 

pa morajo biti pravilno registrirani za svoj klub za leto 2018 in imeti veljavno tekmovalno licenco za leto 2018. 

Dekleta lahko nastopajo v ekipi fantov, vendar potem ne morejo nastopiti v ekipi deklet. Pravico nastopa imajo vse 

ekipe za leto 2018 registriranih šahovskih klubov oziroma društev, vsak klub pa lahko nastopi z več ekipami.  

3) Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah in Ekipnem pravilniku ŠZS. Igralni čas je 10 minut + 5 

sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za partijo. Če na tekmovanju sodeluje do vključno 10 ekip, se igra po 

Bergerjevem sistemu (pari se žrebajo z naključnim žrebom), če na tekmovanju sodeluje od 11 do vključno 13 ekip, 

se igra sedem kol po švicarskem sistemu, če pa sodeluje 14 ali več ekip, se igra devet kol po švicarskem sistemu. 

Pari se določajo z računalniškim programom WINEKIPNI. Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na 

tekmovanje, sprememba ekipe za posamezna kola pa se pred začetkom kola zapiše v formular dvoboja. Če 

sprememba postave ni vpisana v formular do začetka dvoboja, se šteje, da ekipa dvoboj igra z osnovno postavo. 

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

deski največ 100 točk nižji FIDE pospešeni rating (FIDE rapid rating) od igralcev/-lk na višjih deskah. Določitev 

vrstnega reda igralcev/-k znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana. Prvenstvo se bo ratingiralo za enotni 

slovenski rating in FIDE pospešeni (rapid) rating. 

4) Urnik tekmovanja v nedeljo, 7. oktobra 2018: 

 potrditev prijave od 10.00 do 10:45 

 otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 11:00 

 ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi rezultatov 

 kosilo bo predvidoma po 2. ali 3. kolu (ločeno po kategorijah) 

 razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim bo 5 minut po končanem zadnjem kolu. 

 

5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja): 

 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 (KM-SB), osnovne (šahovske) točke, 

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

Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni hitropotezni dvoboj (barve 

figur se žrebajo, 3 minute + 2 sekundi/potezo za vsakega igralca/-ko za celo partijo. V primeru samih remijev v 

naknadnem hitropoteznem dvoboju se odigra še "zlati hitropotezni dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur se 
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žrebajo, 6 minut za igralca/-ko z belimi in 5 minut za igralca/-ko s črnimi figurami, ekipi s črnimi figurami na prvi 

plošči zadoščajo sami remiji). 

6) Zmagovalca v obeh konkurencah postaneta ekipna državna prvaka v konkurenci do 12 let za leto 2018, najboljše 

tri fantovske in tri dekliške ekipe pa prejmejo pokale. 

7) Glavnega sodnika prvenstva in njegove pomočnike določi organizator naknadno. Odločitve glavnega sodnika 

glede pravil igre so dokončne. Morebitne pritožbe (izven pravil igre) bo reševal tričlanski turnirski odbor (z dvema 

namestnikoma) izbran iz prisotnih igralcev-lk in spremljevalcev na samem tekmovanju. Pritožbo je potrebno 

najaviti v 5 minutah po končani partiji in jo oddati v pisni obliki glavnemu sodniku, ob njeni vročitvi je potrebno 

položiti kavcijo 50 evrov. Turnirski odbor reši pritožbo pred naslednjim kolom. Kavcija se v primeru pozitivno 

rešene pritožbe vrne predlagatelju. 

8) Prijave za nastop, ki morajo vsebovati osnovno postavo ekipe ter priimek in ime polnoletnega 

spremljevalca, se zbirajo do srede, 3. oktobra 2018, do 12.00 ure preko preko e-pošte: ana@velemojstrica.si 

ali prijavnega obrazca na spletni strani. Seznam pravočasno prijavljenih ekip bo objavljen na spletni strani 

prvenstva. Prijavnina za nastop znaša 25 € za fantovsko ekipo ter 20 € za dekliško ekipo in se vplača po zaključku 

prijav na podlagi prejetega računa, brez plačane prijavnine nastop na prvenstvu ne bo možen. Vsi ostali stroški 

gredo v breme nastopajočih ali njihovih klubov. Organizator zagotovi vse rekvizite (šahovske garniture in 

elektronske šahovske ure). 

9) Kosilo za udeležence in spremljevalce bo po predhodni rezervaciji (preko e-pošte ana@velemojstrica.si ali preko 

prijavnega obrazca na spletni strani) na voljo po ceni 8 evrov za otroke in 10 € za  odrasle. Rezervacije za kosilo 

sporočite do 23. 9. 2018. Vplačilo je možno na licu mesta ali z naročilnico ob prijavi na turnir z, naslovljeno na 

Hotel Diana, Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota, namen: »Prehrana za udeležence šahovskega DP do 12 let, 

7. 10. 2018«. Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih oziroma njihovih klubov. 

10) Informacije: 

 Ana Srebrnič, ŠK En Passant, 031-376-897, ana@velemojstrica.si 

 Nina Rob, Šahovska zveza Slovenije, 041-686-746, info@sah-zveza.si  

 Hotel Diana, 02-51-41-200, info@hotel-diana.si 

 spletna stran tekmovanja:  http://rez.sahist.si/2018/si18tu12 

11) 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). Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti 

izključeni iz omrežja. Fotografiranje je dovoljeno prvih pet minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je strogo 

prepovedana. Igralci in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnikov. Kar ni 

navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo 

pravilniki FIDE in Šahovske zveze Slovenije. 

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

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

 

 

Robert Rudman, prof.  Ana Srebrnič, velemojstrica  Nina Rob 

predsednik TK ŠZS  predsednica ŠK En Passant  sekretarka ŠZS 
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