
Številka: 6713-3/2022-22
Datum: 18. 1. 2023

Osnovnim šolam Ljubljane in koordinatorju

Zadeva: Razpis ekipnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v šahu 

Spoštovani.

Posredujemo vam razpis ekipnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v šahu. Tekmovanje se bo izvedlo 
3. 2. 2023, na Osnovni šoli Nove Jarše.

Prijave sprejemamo na spletni strani Šolska športna tekmovanja (timingljubljana.si).

Prijave preko spleta so možne od 20. 1. (od 08.00) do 1. 2. 2023 (do 12.00). 
Prijave na dan tekmovanja niso možne.

1. KOORDINATOR TEKMOVANJA

Šahovsko društvo Železničar, Zaloška c. 219, Ljubljana
Vlastimir Djurdjević
tel: 051 639 221
e-pošta: vlastimir.durdevic@slo-zeleznice.si

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA

Tekmovanje bo potekalo v prostorih Osnovne šole Nove Jarše. Pričetek tekmovanja je ob 15.30. 
Predviden zaključek okoli 20h. Potrditev prisotnosti do 15.15.

3. PRAVICA NASTOPA

Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol.

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA

Ekipo sestavljajo:
- pri fantih štirje učenci in ena rezerva, 
- pri dekletih tri učenke in ena rezerva.
V ekipah fantov lahko nastopajo tudi dekleta.

- Igralec na višji deski ima lahko največ 100 rejtinških točk manj od igralca na nižji deski.
- Tekmovalo se bo po švicarskem sistemu, 7 kol, lahko tudi manj v primeru manjšega števila 

prijavljenih.



- Tekmovalni tempo bo 13min + 2sec/potezo na učenca/-ko za partijo. Igralo se bo po pravilih 
FIDE, dodatek za pospešeni šah, in po ekipnem pravilniku Šahovske zveze Slovenije. 
Določanje parov je računalniško.

5. KATEGORIJE

Učenke:
- mlajše učenke letnik 2011in mlajše
- starejše učenke letnik 2008 do 2010

Učenci:
- mlajši učenci letnik 2011in mlajši
- starejši učenci letnik 2008 do 2010

5. PRIZNANJA

Člani treh prvo uvrščenih ekip v vsaki konkurenci prejmejo diplome.

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA

Na državno prvenstvo osnovnih šol se uvrsti prvo uvrščena ekipa pri fantih do 15 let in prvo uvrščena 
ekipa pri deklicah D15.
Ekipe posameznih šol mora spremljati njihov mentor oz. učitelj.

Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562
     

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa              

Marko Kolenc
Sekretar – vodja oddelka
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