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RAZPIS OBČINSKEGA PRVENSTVA V ŠAHU POSAMIČNO 
 

Organizator Javni zavod Sotočje Medvode (v nadaljevanju: organizator) razpisuje 
Občinsko prvenstvo v šahu posamično. 

 

1. ČAS IN KRAJ 
Občinsko prvenstvo v šahu posamično bo potekalo v torek, 19.11.2019   pričetkom ob  
9.30 uri v avli (1. nadstropje) Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 
Medvode.  
 

2. PRAVICA NASTOPA 
Tekmujejo lahko učenci in učenke, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 
 

3. TEKMOVALNA DOLOČILA 
- Tekmujejo učenci in učenke: 

- do 15 let – ločeno učenci in učenke  - letnik 2005 in mlajši,  
- do 12 let – ločeno učenci in učenke - letnik 2007 in mlajši, 
- do  9 let – ločeno učenci in učenke – letnik 2010 in mlajši. 

Mlajše učenke in učenci lahko tekmujejo v starejši kategoriji, vendar se v tem primeru 
odpovejo nastopu v svoji kategoriji. Učenci in učenke do 9 let zaključijo tekmovanje na 
občinskem nivoju, učenci in učenke do 12 in do 15 let pa se lahko nadaljne udeležijo področnega 
tekmovanja, vedar samo v skladu s pogoji razpisa področnega tekmovanja. 
- Igralni čas je 15 minut na igralca/igralko.  
- Igra se po švicarskem sistemu 7 krogov; če je igralcev 11 ali manj, se igra 6 krogov; 

če je igralcev 8 ali manj, se igra po Bergerjevem sistemu – enokrožno ali dvokrožno.  
- Če so v posamezni kategoriji manj kot 3 nastopajoči, se lahko kategorije združi. Turnir 

NE BO prijavljen za slovenski rating. Pare se določa s programom Winsvicar. 
- Igra se po pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah in določilih razpisa za šolska 

tekmovanja - “Šport mladih”. Kar ni opredeljeno z razpisom, bo določeno v 
tekmovalnem pravilniku 

 

4. PRIJAVE 
Prijave zbiramo do četrtka, 14. novembra 2019 do 12.00 ure po e-pošti na 
spela@zavodsotocje.si. Pri prijavi prosimo, da navedete ime in priimek 
tekmovalca/ke in starostno kategorijo. Ekipa, ki potrebuje prevoz na tekmovanje 
naj to navede ob prijavi. 
 

5. PRIZNANJA 
- Medalje - prvi trije v posamezni kategoriji 
- Diplome -  od 4. do 6. mesta v  posamezni kategoriji. 
 
 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
Organizator zagotovi prostor, sodnika, zagotovi šahe in večino šahovskih ur in vse 
potrebno za nemoten potek tekmovanja. Prosimo, da imajo mentorji s seboj rezervne 
šahovske ure. Igralci nastopajo na lastno odgovornost in izvajalec tekmovanja ne 
odgovarja za eventualne poškodbe ali izgubljene predmete.   
        
       Športni pozdrav! 
       Špela Kolarič, ŠOM 
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