
TURNIRSKI PRAVILNIK 3. LIGE VZHOD 2022 

1. Liga se igra po švicarskem sistemu, 7 kol z igralnim časom 60 minut in z dodatkom 30 

sekund na potezo, od začetka partije. Partija se piše do padca zastavice. Žrebanje parov 

se izvede pred pričetkom 1. kola. 

2. Igralni prostor zajem: Igralno dvorano, prostor za kadilce pred stavbo,  

3. Spremembo osnovne postave mora kapetan pisno oddati najkasneje 15 minut pred 

začetkom vsakega kola. Vsi nastopajoči morajo biti pravilno registrirani za svoj klub za 

leto . 

4. Rezultate posameznih partij v formular dvoboja vpisujeta kapetana ekip, ki ugotovita 

in zapišeta rezultat dvoboja, ter podpišeta formular dvoboja. Le tega sodniku odda 

kapetan zmagovalne ekipe, v primeru izenačenega rezultata pa kapetan ekipe z belimi 

figurami na prvi deski. 

5. Zmagovalec se uvrsti v 2. ligo vzhod  za leto 2023. 

6. Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni, oz. 

različni prenosni računalniki morajo biti izključeni (kazen igralcem za uporabo tovrstnih 

naprav je takojšnja izguba partije). Gledalca, ki mu zazvoni mobilni telefon, se odstrani 

iz igralnega prostora ter se mu za ta dan prepove vstop v igralni prostor. Vnašanje in 

uživanje alkoholnih pijač v igralno dvorano je prepovedano.  

7. Fotografiranje je dovoljeno prvih 15 minut vsakega kola.    V igralnem prostoru se ne 

pogovarjamo (tišina). 

8.  Za opravičeno odsotnost na posameznem kolu se šteje uradno dokazilo (zdravniško 

potrdilo, policijski zapisnik), v naslednjem kolu mora nastopiti rezerva. 



9. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja in v turnirskem pravilniku, se smiselno 

uporabljajo pravilniki FIDE in ŠZS. 

10.  Igralci in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja 

sodnika.  Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem 

niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizatorja ne prevzema nikakršnih 

obveznosti iz tega naslova.  

11. S tem turnirskim pravilnikom so seznanjeni vsi igralci pred pričetkom tekmovanja, ter 

s svojim nastopom potrdijo, da se z njim strinjajo 

12. Glavni sodnik je , Miran Klavž, državni sodnik. Odločitve glavnega sodnika so izvršne, 

morebitne pritožbe v pisni obliki se oddajo najkasneje 15 minut po končani seansi 

glavnemu sodniku (ob kavciji) in jih rešuje turnirski odbor. 

13. Za vse kar ni zapisano v tekmovalnem pravilniku in razpisu tekmovanja, se smiselno 

uporabita Pravilnik ekipnih tekmovanj ŠZS in Pravila šaha. 

 

Zapisal: Miran Klavž 

  

  


