
RAZPIS 1. MLADINSKE LIGE ZA LETO 2019 

 

1) Organizator prvenstva je ŠK En Passant pod okriljem ŠZS. Prvenstvo bo 
potekalo od 30. do 31. 8. 2019 v Terme Dobrna, Dobrna 54, 3204 Dobrna.  
 
2) Prva mladinska liga 2019 bo potekala v enotni konkurenci fantov do 20let (rojeni 
1999 in mlajši). Fantovsko ekipo sestavljajo trije igralci/-ke in šest rezerv, vsi pa 
morajo biti pravilno registrirani za svoj klub za leto 2019 in imeti veljavnotekmovalno 
licenco za leto 2019. Pravico nastopa imajo vse ekipe za leto 2019 registriranih 
šahovskih klubov oziroma društev, vsak klub pa lahko nastopi z več ekipami (v ekipah 
ne smejo nastopiti šahisti ali šahistke, ki so igrali v Državni mladinski ligi 2019).  
 

3) Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah (vključno s členom A4) in Ekipnem 
pravilniku ŠZS. Igralni čas je 20 minut + 10 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. Morebitne zamudniške ekipe se lahko 
sprejmejo v turnir, vendar se vključijo v naslednje kolo. 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 ekipi (osnovna postava) je določen tako, da ima lahko igralec/-ka na 
poljubni deski največ 100 točk nižji FIDE rapid rating za pospešeni šah od igralcev/-k 
na nižjih deskah. Določitev vrstnega reda igralcev/-k znotraj ratinške omejitve je po 
presoji kapetana. Prvenstvo se bo ratingiralo za FIDE rapid rating. 

 

4) Urnik tekmovanja  

 petek, 30. 8. 2019: potrditev prijave pri sodniški mizi do 10:15, namestitev v 

hotelu, otvoritev lige in prvo kolo ob 10:30  

 ostala kola (2. – 6.) bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški 

obdelavi rezultatov, kosilo bo predvidoma po drugem kolu  
 sobota, 31. 8. 2019: sedmo kolo ob 9.00, osmo in deveto kolo v nadaljevanju , 

razglasitev rezultatov bo 15 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  



 švicarski sistem: meč točke, Khanty Mansysk Sonneborn-Berger (KM-SB: 
seštevek meč točk nasprotnika, z izjemo nasprotnika, ki je dosegel najmanj meč 
točk, pomnoženo s številom osnovnih točk doseženih proti temu nasprotniku; 
če imata dva ali več nasprotnikov isto število meč točk, se izloči nasprotnik z 
najnižjim zmnožkom), osnovne (šahovske) točke, Buchholz koeficient po 
osnovnih točkah, Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah (seštevek 
osnovnih točk proti premaganim nasprotnikom in polovica osnovnih točk proti 
nasprotnikom, kjer ni bilo zmagovalca); 
 
Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra 
naknadni pospešeni dvoboj (barve figur se žrebajo, 10 minut + 5 sekund/potezo 
za vsakega igralca-ko za celo partijo) in v primeru samih remijev še "zlati 
dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur so obratne, 6 minut za igralca/-ko z 
belimi in 5 minute za igralca/-ko s črnimi figurami, ekipi s črnimi figurami na 
prvi plošči zadoščajo sami remiji).  

6) Zmagovalec 1. mladinske lige se uvrsti v Državno mladinsko ligo 2020, 
najboljše tri ekipe prejmejo pokale.  

7) Glavni sodnik prvenstva bo določen naknadno. Odločitve glavnega sodnika 
glede pravil igre so dokončne. V skladu s Pravilnikom o delovanju turnirskega 
odbora bodo v turnirski odbor imenovani trije predstavniki iz treh različnih 
društev in dodatni 2 rezervi iz preostalih društev. Pisna pritožba se s kavcijo 50 
€ odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut pokončanem kolu. V 
primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora 
so dokončne. 

8) Prijave za nastop, se zbirajo do 19. 8. 2019 preko e-pošte: 
ana@velemojstrica.si Seznam pravočasno prijavljenih bo objavljen na spletni 
strani tekmovanja. Prijavnina za nastop znaša 25 € in se vplača na TRR račun ŠK 
En Passant: SI56 6100 0000 4132 741.  

 

9) Namestitve udeležencev je predvidena v Termah Dobrna. Vse rezervacije 
nastanitev potekajo izključno preko e-pošte info@terme-dobrna.si ali 
telefonske številke 080 22 10. Cena za rezervacije do 15. 8. 2019 znaša 39 € za 
polni penzion. Vse morebitne obroke je potrebno rezervirati vnaprej (glej rok 
prijav). Za kasnejše rezervacije organizator ne zagotavlja prostih ležišč. Cene 
veljajo za pravočasne rezervacije, za kasnejše rezervacije veljajo redne cene 
hotela.  
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Depandansa Hotel Park **** 
Polni penzion 39 € + tt za dvoposteljno sobo 
Vsakemu klubu pripada ena enoposteljna soba brez doplačila. 10 € doplačila za 
enopostoljeno sobo v kolikor bi jih potrebovali več. 
Hotel svojim gostom nudi neomejeno kopanje v bazenih z zdravo termalno 
vodo v hotelu Vita, živa plesna glasba vsak petek in soboto, vodna aerobika, 
jutranja gimnastika, animacijski program, kolesarske in sprejahalne poti... 
Dodatni obrok za tiste, ki bivajo v hotelu: 8,9 €, otroci do 12 let 8 €. 
Popusti: 

Otroci do 4. leta brezplačno,  
od 4. do 10. leta 50 % popust na bivanje in polpenzion v kolikor bivajo v sobi z odraslo 

osebo 
od 10. do 14 leta 30 % popust na bivanje v kolikor bivajo v sobi z odraslo osebo 

Parkiranje je brezplačno pred dvorano.  
  

10) Informacije: 

 Ana Srebrnič, 031/376-897, ana@velemojstrica.si   
 spletna stran tekmovanja:  http://rez.sahist.si/2019/si19ty     

 11) 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 glavnega sodnika. 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 zavarovane, zato organizator ne 
prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova. 

Jože Zorko, 

predsednik TK ŠZS 

Ana Srebrnič, 

Predsednica ŠK En Passant  

Nina Rob,  

Sekretarka ŠZS 
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RAZPIS 28. DRŽAVNE LIGE MLADINCEV IN MLADINK ZA LETO 2019 

 

1) Organizator prvenstva je ŠK En Passant pod okriljem ŠZS. Prvenstvo bo 
potekalo od 27. do 31. 8. 2019 v Terme Dobrna, Dobrna 54, 3204 Dobrna.  
 
2) Prvenstvo bo potekalo v dveh ločenih konkurencah: 

 fantje do 20 let (rojeni 1999 in mlajši), 

 dekleta do 20 let (rojena 1999 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 2019 
in imeti veljavno tekmovalno licenco za leto 2019. Dekleta lahko nastopajo v ekipi 
fantov, vendar potem ne morejo nastopiti v ekipi deklet. V fantovski konkurenci lahko 
nastopajo ŠD KRKA Novo mesto, ŽŠK Maribor, ŠK Žalec, ŠD Radenska Pomgrad, ŠD 
Ptuj, ŠD Kočevje, ŠK Stari Mayr in ŠK Triglav Krško. V dekliški konkurenci pa je 
prvenstvo odprto (tudi za več ekip istega kluba).  

3) Vsa prvenstva se igrajo po pravilih FIDE za standardni šah. Igralni čas je 90 
minut za 40 potez + 30 minut, ves čas dodatek 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-
ko. Poteze se pišejo ves čas partije.  

Državna liga mladincev se igra po Bergerjevem sistemu, 7 kol. Če na državni ligi 
mladink sodeluje do vključno 6 ekip,se igra po Bergerjevem sistemu (pari se žrebajo 
ob potrditvi prijave pred začetkom prvenstva), sicer pa se igra največ 5 kol po 
švicarskem sistemu. 

Morebitne zamudniške ekipe se lahko sprejmejo v turnir, vendar se vključijo v 
naslednji krog. Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na tekmovanje, spremembo 
ekipe za posamezna kola pa je potrebno pisno oddati glavnemu sodniku 30 minut 
pred začetkom tega kola – sicer mora ekipa dvoboj igrati z osnovno postavo. Vrstni 
red igralcev v ekipi (osnovna postava) je določen tako, da ima lahko igralec na 
poljubni deski največ 100 točk nižji FIDE rating. Določitev vrstnega reda igralcev 
znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana. Prvenstvo se bo ratingiralo za FIDE 
standardni rating.  

V skladu s Pravili šaha FIDE dodatno velja:  

a) točka 6.7.2.: privzeti čas zamude na partijo je 30 minut 

b) točka 9.1.1: brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za 
remi pred odigranimi 30. potezami. 



4) Urnik tekmovanja  

Fantje (1+2+1+2+1) 

 torek, 27. 8. 2019: potrditev prijave pri sodniški mizi do 15:00, 
namestitev v hotelu  

 otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 15:30  
 sreda, 28. 8. 2019: drugo kolo ob 9.00, tretje kolo ob 15.30  
 četrtek, 29. 8. 2019: četrto kolo ob 15.30  
 petek, 30. 8. 2019: peto kolo ob 9.00, šesto kolo ob 15.30  
 sobota, 31. 8. 2019: sedmo kolo ob 9.00  
 razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim bo 10 minut po 

končanem zadnjem kolu. 

Dekleta (1+2+2) 

 torek, 27. 8. 2019: potrditev prijave pri sodniški mizi do 15:00, 
namestitev v hotelu  

 otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 15:30  
 sreda, 28. 8. 2019: drugo kolo ob 9.00, tretje kolo ob 15.30  
 četrtek, 29. 8. 2019: četrto kolo ob 9.00, peto kolo ob 15.30  
 razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim bo 10 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  

 švicarski sistem: meč točke, Khanty Mansysk Sonneborn-Berger (KM-SB: 
seštevek meč točk nasprotnika, z izjemo nasprotnika, ki je dosegel najmanj meč 
točk, pomnoženo s številom osnovnih točk doseženih proti temu nasprotniku; 
če imata dva ali več nasprotnikov isto število meč točk, se izloči nasprotnik z 
najnižjim zmnožkom), osnovne (šahovske) točke, Buchholz koeficient po 
osnovnih točkah, Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih točkah (seštevek 
osnovnih točk proti premaganim nasprotnikom in polovica osnovnih točk proti 
nasprotnikom, kjer ni bilo zmagovalca); 
 
Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra 
naknadni pospešeni dvoboj (barve figur se žrebajo, 10 minut + 5 sekund/potezo 
za vsakega igralca-ko za celo partijo) in v primeru samih remijev še "zlati 



dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur so obratne, 6 minut za igralca/-ko z 
belimi in 5 minute 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 20 let za leto 2019, najboljše tri fantovske in tri dekliške ekipe pa 
prejmejo pokale. 

7) Glavni sodnik prvenstva bo določen naknadno. Odločitve glavnega sodnika 
glede pravil igre so dokončne. V skladu s Pravilnikom o delovanju turnirskega 
odbora bodo v turnirski odbor imenovani trije predstavniki iz treh različnih 
društev in dodatni 2 rezervi iz preostalih društev. Pisna pritožba se s kavcijo 50 
€ odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut pokončanem kolu. V 
primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora 
so dokončne. 

8) Prijave za nastop, se zbirajo do 19. 8. 2019 preko e-pošte: 
ana@velemojstrica.si Seznam pravočasno prijavljenih bo objavljen na spletni 
strani tekmovanja. Prijavnina za nastop znaša 70 € za fantovsko in 30  € za 
dekliško ekipo in se vplača na TRR račun ŠK En Passant: SI56 6100 0000 4132 
741.  

 

9) Namestitve udeležencev je predvidena v Termah Dobrna. Vse rezervacije 
nastanitev potekajo izključno preko e-pošte info@terme-dobrna.si ali 
telefonske številke 080 22 10. Cena za rezervacije do 15. 8. 2019 znaša 39 € za 
polni penzion. Vse morebitne obroke je potrebno rezervirati vnaprej (glej rok 
prijav). Za kasnejše rezervacije organizator ne zagotavlja prostih ležišč. Cene 
veljajo za pravočasne rezervacije, za kasnejše rezervacije veljajo redne cene 
hotela.  

Depandansa Hotel Park **** 
Polni penzion 39 € + tt za dvoposteljno sobo 
Vsakemu klubu pripada ena enoposteljna soba brez doplačila. 10 € doplačila za 
enopostoljeno sobo v kolikor bi jih potrebovali več. 
Hotel svojim gostom nudi neomejeno kopanje v bazenih z zdravo termalno 
vodo v hotelu Vita, živa plesna glasba vsak petek in soboto, vodna aerobika, 
jutranja gimnastika, animacijski program, kolesarske in sprejahalne poti... 
Dodatni obrok za tiste, ki bivajo v hotelu: 8,9 €, otroci do 12 let 8 €. 
Popusti: 

Otroci do 4. leta brezplačno,  
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od 4. do 10. leta 50 % popust na bivanje in polpenzion v kolikor bivajo v sobi z odraslo 
osebo 

od 10. do 14 leta 30 % popust na bivanje v kolikor bivajo v sobi z odraslo osebo 

Parkiranje je brezplačno pred dvorano.  
  

10) Informacije: 

 Ana Srebrnič, 031/376-897, ana@velemojstrica.si   
 spletna stran tekmovanja:  http://rez.sahist.si/2019/si19ty      

 11) 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 glavnega sodnika. 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 zavarovane, zato organizator ne 
prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova. 

Jože Zorko, 

predsednik TK ŠZS 

Ana Srebrnič, 

Predsednica ŠK En Passant  

Nina Rob,  

Sekretarka ŠZS 
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