
 

 
Šahovsko osnovnošolsko posamično prvenstvo  

za področje Grosuplje 
 
1) OŠ Šmarje - Sap organizira Področno posamično prvenstvo OŠ za Grosupeljsko regijo, ki 
bo potekalo v torek 10. decembra na OŠ Šmarje - Sap , Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje 
- Sap, s pričetkom ob 15.15.   
 
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 2011 in mlajši-e 
dečki in deklice – rojeni-e 2008 in mlajši-e (B) 
fantje in dekleta – rojeni-e 2005 in mlajši-e (A) 
 
Na uradno šolsko državno tekmovanje se uvrstijo: 
fantje A-F15: prvi trije v starejši konkurenci  
dekleta A-D15: prve tri v starejši konkurenci  
fantje B-F12: prvi trije v mlajši konkurenci  
dekleta B-D12: prve tri v mlajši konkurenci 
 
Opozorilo: V kolikor se želi igralec uvrstiti na uradno šolsko državno tekmovanje, mora 
nastopiti v kategoriji do 12 ali 15 let (A ali B kategorija). 
 
3) Igralo se bo po pravilih FIDE za pospešeni šah z igralnim časom 10 minut + 5 
sekund/potezo (igralci bodo v startno listo uvrščeni glede na FIDE rating za pospešeni šah). 
Pari se določajo z računalniškim programom WINSVICAR.  
 
4) Urnik tekmovanja: 
 

torek, 10. decembra 2019:  

 potrditev prijave do 15:00,  

 otvoritev in prvo kolo ob 15:15 

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



5) 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 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). 
 
6) Nagrade: najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
 
7) Glavna sodnica tekmovanja bo Ana Srebrnič, mednarodna šahovska sodnica. Šahovske 
garniture priskrbi organizator. Igralci pa morajo zagotoviti elektronske šahovske ure. V 
kolikor šahovske ure nimate, to sporočite ob prijavi.  
 
8) Prijave na tekmovanje se zbirajo na elektronskem naslovu ana.srebrnic@osss.si do 
srede, 4. decembra 2019, do 1200. Izpolnite priloženo prijavnico. Participacija za udeležbo 
znaša 5 €. Plačilo je možno z naročilnico, ki jo prinesete s seboj na tekmovanje. V kolikor je 
plačnik fizična oseba, se plačilo izvede preko položnice, ki jo prejmete, ko sporočite 
podatke. 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: : http://rez.sahist.si/2019/os1920podrocnogrosuplje/  
 
Kontakt: Ana Srebrnič     ana.srebrnic@osss.si     031/367-897 (v primeru nedosegljivosti 
pošljite sporočilo).  
 
 
        
Ana Srebrnič,       Pavlina Antolič 
Mednarodna šahovska sodnica     Ravnateljica OŠ Šmarje - Sap 
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Prijavnica 
 

Šola:  
Mentor:  
Kontakt:  
 

Kategorija 
D9/D12/D15 
F9/F12/F15 

Priimek Ime Letnica rojstva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
V kolikor igralec še ni vpisan v register ŠZS sporočite točen datum rojstva. 
Register Šahovske zveze Slovenije: 
 
http://www.sah-zveza.si/igralci/ 
 
 

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

