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Datum: 18. februar 2020 

Razpis 
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V ŠAHU 

Ekipno 
 
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 5. marca 2020, ob 16.00 v jedilnici  
IZVAJALEC: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica in OŠ Sava Kladnika Sevnica 
TEKMOVALNE KATEGORIJE: 

 Učenke ekipno l. 2005 in mlajše (D15) 

 Učenke ekipno l. 2008 in mlajše (D12) 

 Učenke ekipno l. 2011 in mlajše (D9) 

 Učenci ekipno l. 2005 in mlajši (F15) 

 Učenci ekipno l. 2008 in mlajši (F12) 

 Učenci ekipno l. 2011 in mlajši (F9) 
PRAVICA NASTOPA:  
V vsaki razpisani tekmovalni kategoriji lahko nastopijo po dve ekipi iz občinskih (medobčinskih) 
ekipnih šolskih prvenstev. Brežice, Krško in Sevnica po dve ekipi, Radeče in Kostanjevica po eno, 
eno dodatno mesto za občino zmagovalca v preteklem šolskem letu, eno dodatno mesto pa določi 
organizator ali po dogovoru. Pri učenkah ni omejitev. 
PRIJAVE: 
Šole morajo poimenske prijave ekip poslati najkasneje do torka, 3. marca 2020, po elektronski pošti 
na naslova sahklub.sevnica@gmail.com in jaka.lenart@zsport-brezice.si. 
PRAVILA TEKMOVANJA: 

 V kategoriji učencev in učenk l. 2008 in ml. in 2005 in ml. ekipa učencev šteje 4 igralce + 1 
rezerva, ekipa učenk pa 3 igralke + 1 rezerva. 

 V kategoriji učencev in učenk l. 2011 in ml. ekipa šteje 3 igralce + 1 rezerva, ekipa učenk pa 
2 igralki + 1 rezerva. 

 V ekipi učencev lahko nastopajo tudi učenke, ki pa na tem tekmovanju ne morejo igrati 
hkrati v ekipah učenk. 

 Igralni sistem je berger enokrožno, če so štiri (4) ekipe ali manj se igra dvokrožno. 

 Igralni čas je petnajst minut na igralca. 

 Veljajo pravila igre FIDE z dodatkom za pospešeni šah, velja moštveni pravilnik ŠZS. 
Odločitve sodnika glede pravil igre so dokončne. 

NAGRADE:  
Tri prvouvrščene ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale (če so prijavljene vsaj štiri ekipe). 
OSTALO:  
Stroške prevoza in prehrane nosijo udeleženci sami – šole. 
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Obveščeni:  

 Vse šole,  

 Športna zveza Krško, KŠTM Sevnica,  

 Zavod za šport RS Planica in Šahovska zveza Slovenije. 
Vodja področnega centra: 

Jaka Lenart 
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