
 

 

Številka: 671-90/2012-49 
Datum: 7. 5. 2013 

 
 
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 
 
 
 
Zadeva: Razpis posamičnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v šahu za najmlajše kategorije 
 
Tekmovanje bo v petek, 17. 5. 2013, ob 15.00 na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška 9, 
1000 Ljubljana. 
 
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjiţ ici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne 
otroke, šolsko leto 2012-2013« ter »Informator 1, 2012/2013«. 
Glede na število prijavljenih, se bo določil sistem tekmovanja. 
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in 
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 
 
Prijave preko spleta so moţne  od torka 7. 5. (od 15.00) do torka 15. 5. 2013 (do 24.00). 
 
Izvajalec tekmovanja je: 
ŠD Ţelezničar 
Vlastimir Djurdjević 
e-pošta: vlastimir.djurdjevic@slo-zeleznice.si  
tel. 051 639 221 
 

 
 
 
 
 

http://www.timingljubljana.si/
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ŠAH 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Šahovsko društvo Ţelezničar, Vilharjeva c. 2, Ljubljana  
tel: 051 639 221 
e-pošta: www.sah-zeleznicar.com 
  
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA  
 
Tekmovanje bo potekalo na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja. Pričetek tekmovanja bo ob 
15:30 h, zaključek okoli 20h. Potrditev prisotnosti do 15:15h.  
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA  
 
Tekmovanje bo potekalo v ločenih skupinah 
 - dekleta do 7 let (l. 2006) 
 - dekleta do 8 let (l. 2005) 
 - dekleta do 9 let (l. 2004) 
 - fantje do 7 let (l. 2006) 
 - fantje do 8 let (l. 2005) 
 - fantje do 9 let (l. 2004) 
 
Tekmuje se po pravilih FIDE za pospešeni šah. Igra se po švicarskem sistemu, 5-7 kol Igralni 
čas je 15 min na igralca/igralko.  

 
Kriteriji za boljšo uvrstitev so: 

- večje število osvojenih točk 
- koeficient Bucholz 
- srednji koeficient Bucholz 
- Sonneborn – Bergerjeva metoda 
- medsebojni izid 
- večje število zmag. 

 
V primeru manjšega števila tekmovalcev se lahko izvede turnir po Bergerjevem sistemu s 
kriteriji: 

- večje število osnovnih točk 
- boljši rezultat proti zmagovalcem 
- Sonneborn – Bergerjeva metoda 
- medsebojni izid 
- večje število zmag 
 

Turnir bo rejtingiran na slovenski listi za pospešeni šah. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Najboljši trije tekmovalci in tekmovalke v vsaki kategoriji prejmejo diplome.  

http://www.sah-zeleznicar.com/


 

 

 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Prijave za ljubljanske osnovnošolke in osnovnošolce bomo sprejemali na spletni strani 
www.timingljubljana.si/solska_sportna tekmovanja/. 
Prijave za učenke in učence neljubljanskih OŠ so do 15. maja do 12h na elektronski naslov  
vlastimir.durdevic@slo-zeleznice.si. V prijavi ob imenu in priimku učenca navedite tudi 
njegov rojstni datum. 
 
Izvajalec zagotovi prostor, sodnike in vse potrebno za normalen potek tekmovanja. 
Izidi bodo objavljeni na spletnih straneh Šahovske zveze Slovenije. 
 

http://www.timingljubljana.si/solska_atletika/
mailto:durdevic@slo-zeleznice.si

