
RAZPIS ŠOLSKEGA ŠAHOVSKEGA PRVENSTVA 2019/2020 
 
Šolsko šahovsko prvenstvo bo potekalo v ponedeljek, dne 9. marca 2020, v učilnici T3-5. 
Tekmovanje bo potekalo v enotni skupini po Švicarskem sistemu, vrstni red pa se bo določal 
posebej v šestih starostnih skupinah: 
Dečki in deklice prva triada (F9, D9); 
Dečki in deklice druga triada (F12, D12); 
Dečki in deklice tretja triada (F15, D15). 
 
Predvideno število krogov tekmovanja je 7 (sedem), ki pa se lahko prilagodi glede na število 
prijavljenih tekmovalcev. O tem se bomo odločili tik pred tekmovanjem. 
 
Tekmovanje se bo pričelo ob 12.30(zaželeno je, da so tekmovalci v učilnici deset minut prej, 
zato naj gredo tekmovalci, ki imajo kosilo, na kosilo takoj po peti šolski uri) in bo potekalo z 
igralnim časom 10 minut + 5 sekund/potezo na igralca.Zaključilo se bo, ko bodo odigrane vse 
partije, predvidoma okoli 16. ure.Točnega časa ni mogoče vnaprej določiti. 
 
Predhodne prijave tekmovalcev potekajo pri Tomažu Cokanu osebno (ustno za učence, ki so 
se že udeleževali tekmovanj) ali po e-Asistentu (obvezna pisna potrditev staršev za vse tiste, 
ki na šahovskih tekmovanjih še niste sodelovali)najkasneje do četrtka, dne 5. marca 2020. 
Organizator si pridržuje pravico tekmovalce, ki bi se prijavili po tem datumu, bodisi sprejeti 
na tekmovanje, bodisi zavrniti. Pomembno je naslednje: kdor se prijavi, se od njega 
pričakuje, da bo odigral cel turnir do konca (ni mogoče zavestno igrati samo do 14. ure, nato 
pa zapustiti tekmovanje!). V primeru, da vseeno pride do predčasnega odstopa, bo uvrstitev 
veljala samo tekmovalcem, ki bodo odsotni od največ ene partije, tekmovalci, ki bi brez boja 
izgubili dve partiji ali več, bodo črtani iz tabele. 
 
Sodnica tekmovanja bo Špela Kolarič, njene odločitve glede pravil šahovske igre so izvršne. 
Pomočnik bo Tomaž Cokan. Prvi kriterij za določanje uvrstitve so osnovne šahovske točke, 
dodatni kriteriji bodo določeni tik pred tekmovanjem. 
 
Na tekmovanju morajo biti izključeni vsi telefoni in druge elektronske naprave. Če 
tekmovalci, ki so odigrali svojo partijo, gledajo partije drugih, se morajo vzdržati vseh 
morebitnih komentarjev, tudi glede nepravilnih potez ali prekoračitve igralnega časa. O tem 
lahko odločata samo sodnika tekmovanja. 
 
Tekmovalci so v času tekmovanja opravičeni RaP in drugih oblik pouka ali dejavnosti, seveda 
le v primeru, če odigrajo celoten turnir! Pogoj za sodelovanje je poznavanje pravil šaha in 
šahovskega bontona – primerno vedenje (tišina, spoštljiv odnos do nasprotnika, 
ipd.).Motenje poteka tekmovanja se lahko kaznuje z izključitvijo s turnirja in nadaljuje po 
vzgojnem načrtu šole.  
 
Prevozi vozačev ob 16. uri ne bodo organizirani, zato morajo starši po tekmovanju priti iskat 
svoje otroke v šolo. 
 



Prvi trije uvrščeni v vsaki skupini bodo naknadno prejeli diplome. Rezultati seveda veljajo 
tudi kot šolsko tekmovanje v sklopu šolskih športnih tekmovanj po pravilnikih o nagrajevanju 
(priloge Vzgojnega načrta šole). 
 
V Kočevju, 26. februarja 2020   Tomaž COKAN, vodja tekmovanja 
       Predmetni aktiv za ŠAH OŠ Ob Rinži 
 
 
 


