
 

 

Ig, 23. 2. 2023 

RAZPIS 29. EKIPNEGA SREDNJEŠOLSKEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

ZA DIJAKE IN DIJAKINJE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

 

1) Organizator prvenstva je Šahovski klub Ig pod okriljem Zavoda za šport RS Planica in Šahovske zveze 

Slovenije. Prvenstvo bo potekalo v soboto, 18. marca 2023, v Športni dvorani Ig, Troštova ulica 24, 1292 Ig v 

sklopu 19. Mladinskega turnirja Ig in 8. Memorialnega turnirja Vesne Rožič (igra se le en turnir in se posebej 

točkuje tudi za srednješolsko ekipno prvenstvo). 

 2) Prvenstvo bo potekalo v dveh ločenih konkurencah: 

• dijaki do 19 let (rojeni 2004 in mlajši), 
• dijakinje do 19 let (rojene 2004 in mlajše), 

Fantovsko ekipo sestavljajo trije igralci/-ke in rezerva, dekliško pa dve igralki in rezerva. Vsi morajo ustrezati 

starostnemu pogoju in biti dijaki/-inje iste srednje šole (kar na zahtevo glavnega sodnika med tekmovanjem 

dokažejo s potrdilom o vpisu). Dekleta lahko igrajo v konkurenci fantov, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v 

svoji (dekliški) konkurenci. Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na tekmovanje. Šole lahko v obeh 

konkurencah nastopajo z več ekipami. Morebitne nagrade lahko dobi samo najvišje uvrščena ekipa šole v 

posamezni konkurenci. 

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

ko za partijo. Igra se igra devet krogov po švicarskem sistemu. Pari se določajo z ustreznim računalniškim 

programom.  

4) Urnik tekmovanja - soboto, 18. marca 2023: 

• potrditev prijave od 9.00 do 9:30 
• otvoritev prvenstva in prvo kolo ob 10:00 
• ostala kola bodo sledila v najkrajšem možnem času po računalniški obdelavi rezultatov 
• udeleženci bodo prejeli malico 

• razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim bo 10 minut po končanem zadnjem kolu. 

  5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja): 

  a) 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) 

          



 

 

 

 

Kriteriji za določanje ekipne uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja): 

Za ekipno uvrstitev dijakov šteje vsota šahovskih točk treh najboljših šahistov iz vsake šole (v primeru enake vsote 

ima prednost šola, ki doseže višjo posamično uvrstitev najboljšega šahista). Za ekipno uvrstitev dijakinj šteje vsota 

šahovskih točk dveh najboljših šahistk iz vsake šole (v primeru enake vsote ima prednost šola, ki doseže višjo 

posamično uvrstitev najboljšega šahista). 

6) Zmagovalci v ekipnih konkurencah postanejo ekipni državni prvaki za šolsko leto 2022/23. Najboljše tri ekipe v 

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

7) Glavni sodnik prvenstva bo Bojan Arzenšek, pomočniki bodo določeni naknadno. Odločitve glavnega sodnika 

glede pravil igre so dokončne. Morebitne pritožbe bo reševal tričlanski turnirski odbor (z dvema namestnikoma) 

izbran iz prisotnih igralcev-lk in gledalcev na samem tekmovanju.  

Pritožbo je potrebno najaviti v 5 minutah po končani partiji in jo oddati v pisni obliki glavnemu sodniku. Turnirski 

odbor reši pritožbo v najkrajšem možnem času.  

8) Prijave za nastop se sprejemajo do torka, 14. 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 

šahistov in šahistk bo objavljen na spletni strani prvenstva. Stroške izvedbe tekmovanja krije Šahovski klub IG v 

sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica in ŠZS. Organizator zagotovi vse rekvizite (šahovske garniture in 

elektronske šahovske ure).  

Če se želijo šahisti in šahistke potegovati za nagrade 19.mladinskega turnirja Ig in 8.memorialnega turnirja Vesne 

Rožič je potrebno plačati prijavnino v znesku 10 €. 

9) Informacije: 

• mail: atvsr@email.net 

• Spletna stran prvenstva: https://www.sah-zveza.si/prireditve/festival/224  

10) 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 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.  

Jože Zorko,                         Adrijan Rožič,                              

predsednik TK ŠZS                                  predsednik ŠK Ig                                                                    

                                Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS, 

                                koordinatorka ŠŠT v šahu 
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