
 

Ljubljana, 18. 12. 2017 

 

RAZPIS 19. POSAMIČNEGA SREDNJEŠOLSKEGA DRŽAVNEGA 

PRVENSTVA ZA DIJAKE IN DIJAKINJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18  

   

1) Organizator prvenstva je ŠK En Passant pod okriljem Zavoda za šport RS Planica in Šahovske zveze 

Slovenije. Prvenstvo bo potekalo v soboto, 13. 1. 2018, v Murski Soboti v hotelu Diana, Slovenska ulica 52, 9000 

Murska Sobota, http://www.hotel-diana.si/ 

2) Prvenstvo bo potekalo v dveh ločenih konkurencah: 

 dijaki do 19 let (rojeni 1999 in mlajši), 

 dijakinje do 19 let (rojene 1999 in mlajše). 

Pravico nastopa imajo vsi dijaki in dijakinje slovenskih srednjih šol, ki ustrezajo starostnemu pogoju in so 
redno vpisani v srednjo šolo (kar lahko na zahtevo glavnega sodnika med tekmovanjem dokažejo s potrdilom o 

vpisu). Če bo v kakšni od konkurenc manj kot 5 nastopajočih, bo tekmovanje enotno. Dekleta lahko igrajo v 

konkurenci fantov, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v svoji (dekliški) konkurenci.  

3) Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah. Igralni čas je 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca-ko 

za partijo, največ 9 kol po Bergerjevem (naključni žreb) oziroma švicarskem sistemu. Pari se določajo z 

računalniškim programom WINSVICAR. Morebitni zamudniki/-ce se lahko sprejmejo v turnir, vendar se vključijo 

v naslednji krog po prihodu. Prvenstvi se bosta ratingirali za enotni slovenski rating. 

4) Urnik tekmovanja: 

Sobota, 13. 1. 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: večje število osnovnih (šahovskih) točk, rezultat proti zmagovalcem, Sonneborn-

Bergerjev koeficient, medsebojni rezultat-i, večje število zmag in večje število zmag s črnimi figurami 

 švicarski sistem: 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) 

http://www.hotel-diana.si/


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) in v primeru remija še "zlati 

hitropotezni dvoboj" (barve figur so obratne naknadnemu dvoboju, 6 minut za igralca-ko z belimi in 5 minut za 

igralca-ko s črnimi figurami, črnemu/-i na prvi plošči zadošča/-jo remi). 

 6) Zmagovalca v obeh konkurencah postaneta srednješolska posamična državna prvaka za šolsko leto 2017/18. 

Najboljši trije v obeh konkurencah prejmejo medalje oziroma nagrade Zavoda za šport RS Planica. 

7) Glavna sodnica prvenstva bo Ana Srebrnič, mednarodna šahovska sodnica, pomočniki bodo določeni naknadno. 

Odločitve glavne sodnice 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 se sprejemajo do torka, 9. 1. 2018, do 12:00 izključno preko aplikacije e-šport: 
http://app.sport.si. Dostop do prijav imajo praviloma šolski športni pedagogi! Seznam pravočasno prijavljenih 

šahistov in šahistk bo objavljen na spletni strani prvenstva. Organizator zagotovi vse igralne rekvizite (šahovske 

garniture in elektronske šahovske ure). 

9) Kosilo za udeležence in spremljevalce bo po predhodni rezervaciji (na elektronskem naslovu 

martina.roudi@hotel-diana.si) na voljo po ceni 10 evrov. Vplačilo je možno ob prijavi na turnir z naročilnico šol, 
naslovljeno na Hotel Diana, Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota, namen: »Prehrana za udeležence šahovskega 

DP SŠ, 13. 1. 2017«. Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih oziroma njihovih šol.  

10) Informacije: 

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

 Nina Rob, Šahovska zveza Slovenije, koordinatorka ŠŠT v šahu, 041/686-746, info@sah-zveza.si 

 spletna stran tekmovanja:  http://rez.sahist.si/2018/ss1718 

11) Rezultat partije sodniku skupine javi zmagovalec-ka, v primeru remija pa igralec-ka z belimi figurami. Uporaba 

vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. 

Fotografiranje je dovoljeno prvih deset minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! 

Igralci in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora razen z dovoljenjem glavne sodnice. 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 in šahistke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali 

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

   

Robert Rudman, prof.  Ana Srebrnič, velemojstrica  Nina Rob, sekretarka ŠZS 

predsednik TK ŠZS  predsednica ŠK En Passant  koordinatorka ŠŠT v šahu 
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