
 

 

 

Kranj, 24. 2. 2023 
  
  

 RAZPIS 31. EKIPNEGA OSNOVNOŠOLSKEGA DRŽAVNEGA 

PRVENSTVA 

ZA STAREJŠE UČENCE IN UČENKE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
  
1) Organizatorja prvenstva sta Zavod za šport RS Planica in Šahovska zveza Slovenije, izvajalca 

pa OŠ Jakoba Aljaža Kranj in ŠS Tomo Zupan Kranj. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 19. marca 

2023, na OŠ Jakoba Aljaža Kranj, ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj. https://www.o-ja.kr.edus.si/ 

 

Prvenstvo bo potekalo v dveh ločenih konkurencah: 
• Starejši učenci (do 15 let, rojeni 2008 in mlajši), 
• Starejše učenke (do 15 let, rojene 2008 in mlajše). 

 
Fantovsko ekipo sestavljajo štirje igralci/-ke in rezerva, dekliško ekipo pa tri igralke in 

rezerva. Vsi morajo biti učenci/-ke iste osnovne šole, kar na zahtevo glavnega sodnika dokažejo s 

potrdilom šole. V ekipi fantov lahko nastopajo tudi dekleta, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v 

svoji (dekliški) konkurenci. Pravico nastopa na prvenstvu imajo zmagovalci šestnajstih področnih 

osnovnošolskih prvenstev, poleg njih pa še predstavnik izvajalca in tri dodatne ekipe iz področij 

najboljših treh na DP v preteklem letu (pri učencih Goriška, Posavje in Ljubljana, pri učenkah pa 

Posavje, Pomurje in Maribor), skupno 20 ekip v vsaki konkurenci. V primeru majhnega števila prijav 

lahko koordinator ŠŠT v šahu določi dodatne ekipe (zainteresirani se prijavijo koordinatorju šolskih 

šahovskih tekmovanj najkasneje do srede, 16. marca 2023). 
  
2) 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 v posamezni kategoriji sodeluje do vključno 

10 ekip, se igra po Bergerjevem sistemu (pari se žrebajo z naključnim žrebom). Če sodeluje 11, 12 ali 

13 ekip, se igra sedem krogov po švicarskem sistemu, če pa na prvenstvu sodeluje 14 ali več ekip, se 

igra devet krogov po švicarskem sistemu. Pari se določajo z računalniškim programom Swiss-

manager. Morebitne zamudniške ekipe se lahko sprejmejo v turnir, vendar se vključijo v naslednji krog. 

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. 
  
3) Urnik tekmovanja v nedeljo, 19. marca 2023: 

• potrditev prijave od 9:30 do 10:15, otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 10:30 
• ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi rezultatov 
• kosilo bo predvidoma po 4. ali 5. kolu (ločeno po kategorijah) 
• razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo 15 minut po končanem zadnjem kolu. 

  
4) 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: 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 dvoboj (barve 

figur se žrebajo, 3 minute + 2 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za celo partijo) in v primeru samih 

remijev še "zlati dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur so obratne hitropoteznem dvoboju, 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). 
  
5) Zmagovalca v obeh konkurencah postaneta osnovnošolska ekipna državna prvaka za šolsko leto 

2022/23, najboljši pa prejmejo nagrade Zavoda za šport RS Planica. 
  
6) Glavnega sodnika in pomočnike določi izvajalec tekmovanja. Odločitve glavnega sodnika glede 

pravil igre so dokončne! Pritožbe na ostale sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. Turnirski odbor 

se izvoli pred začetkom tekmovanja in ga sestavljajo trije (3) člani in dva (2) namestnika. Pritožba se s 

kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje pet minut po končanem kolu. V primeru ugodne rešitve 

pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne. 
  
7) Prijave za nastop se sprejemajo do srede, 15. marca 2023, do 12:00 izključno preko aplikacije 

e-šport: http://app.sport.si. Dostop do prijav imajo praviloma šolski športni pedagogi! Seznam 

pravočasno prijavljenih ekip bo objavljen na spletni strani prvenstva. Tehnični izvajalec zagotovi ves 

potreben šahovski inventar. 
  
8) Kosilo za udeležence in spremljevalce bo organizirano na šoli. Cena kosila: 8,50 Eur 
Za kosilo je potrebno predhodno (najkasneje do srede 15. 3. 2023) poslati naročilnico, na elektronski 

naslov blaz.kosmac@muba-bk.si. Naročilnica naj bo naslovljena na Društvo Tomo Zupan, cesta Staneta 

Žagarja 27, 4000 Kranj, namen »Prehrana za udeležence OŠ šahovskega DP za učence in učenke za 

šolsko leto 2022/2023«. 
  
9) Informacije: 

• Nina Rob, koordinator ŠŠT v šahu, 041 686 746, info@sah-zveza.si 
• Blaž Kosmač, ŠS Tomo Zupan, 040-705-325 
• Spletna stran državnega prvenstva:  https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/225  
  

10) 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 deset 

minut vsakega kola. Igralci/-ke 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. 
  
11) Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali 

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

Blaž Kosmač  Nina Rob 

ŠS Tomo Zupan  koordinatorka ŠŠT v šahu 
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