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RAZPIS 
občinskega prvenstva v klasičnem šahu 

Kočevje 2019 
 
 
Termini igranja: September 2019 
  
Lokacija igranja: Učilnica št. 1 v FIS-u Kočevje, I. nadstropje, Trg zbora odposlancev 30,  
 1330 Kočevje (rezervna prostora: Učilnica št. 2 ali Multimedijska učilnica  
 ŠD Kočevje na isti lokaciji) 
 
Pravica nastopa: Občani Občine Kočevje (prijavljeno stalno bivališče v občini Kočevje) ali  
 registrirani člani Šahovskega društva Kočevje 
 
Sistem igranja: Občinsko prvenstvo Občine Kočevje se igra po pravilih FIDE za standardni  
 šah, 7 kol po švicar sistemu, v primeru, da bo prijavljeno manj kot 11  
 tekmovalcev se tekmovanje igra po naslednjem sistemu: 
  
 -  3 ali 4 tekmovalci, 6 kol, Berger dvokrožno 
 -  5 ali 6 tekmovalcev, 5 kol, Berger enokrožno 
 -  7 ali 8 tekmovalcev, 7 kol Berger enokrožno 
 -  9 ali 10 tekmovalcev, 5 kol, Švicar sistem 
 
 Tekmovanje bo izvedeno, če se ga udeležijo vsaj 3 (trije) tekmovalci.  
 Partije se pišejo do konca partije. 
 
Igralni časi: Igralni čas je 90 min. + 30 sek./pot. za vsakega igralca za partijo.  
 Tekmovanje bo prijavljeno za enotni slovenski rating. V skladu s pravili  
 FIDE dodatno velja: 
 
 a). privzeti čas zamude na partijo je 15 min., vendar se igralcu, ki ob  
       začetku seanse ni prisoten za šahovnico, odbije 15 minut 
 b). brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za  
       remi pred odigrano 30. potezo. 
 
Prijavnina:  Tekmovanje je za vse tekmovalke in tekmovalce BREZPLACNO. 

 

 Prijave so možne do srede 04.09.2019 do 12.00 ure na e-naslov:  
 info@sah-kocevje.si ali GSM: 031/631-513 (Robert). 
  
Urnik tekmovanja, ki je okviren in ga gl. sodnik lahko prilagodi v dogovoru s tekmovalci:   
 

  četrtek, 05.09.2019,         potrditev prijav do 16,45 ure 
                                       otvoritev ob 16.55, 
                             1. kolo ob 17.00 uri 

   petek,   06.09.2019,      2. kolo ob 17.00 uri 
   sobota, 07.09.2019, 3. kolo ob 09.00 uri 
   sobota, 07.09.2019, 4. kolo ob 15.00 uri 
   četrtek, 12.09.2019, 5. kolo ob 17.00 uri 
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   petek,   13.09.2019, 6. kolo ob 17.00 uri  
   sobota, 14.09.2019, 7. kolo ob 09.00 uri 
   razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo 15 min.  

 po končani zadnji partiji 
 
Izjemoma se lahko posamezna partija po predhodnem soglasju glavnega sodnika odigra tudi v 
drugem terminu, vendar mora biti odigrana pred naslednjim kolom.  

 
Nagrade:    KATEGORIJE: 
 
 Skupno: 1. Mesto: denarna nagrada 40 € + prehodni pokal 
  2. mesto: denarna nagrada 30 € 
  3. mesto: denarna nagrada 20 € 
 
 Ženske: 1. mesto: denarna nagrada 20 € 
    
  *  (če bodo na tekmovanju nastopile vsaj tri ženske tekmovalke) 
 
 Mladinci F-12: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna* 
  3. mesto: kolajna* 
 
  * če bo na tekmovanju nastopilo vsaj 5 mladincev te kategorije sicer se  
     nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Mladinke D-12: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna* 
  3. mesto: kolajna* 
 
  * če bo na tekmovanju nastopilo vsaj 5 mladink te kategorije sicer se  
     nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 
 Mladinci F-15: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna* 
  3. mesto: kolajna* 
 
  * če bo na tekmovanju nastopilo vsaj 5 mladincev te kategorije sicer se  
     nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Mladinke D-15: 1. mesto: kolajna 
  2. mesto: kolajna* 
  3. mesto: kolajna* 
 
  * če bo na tekmovanju nastopilo vsaj 5 mladink te kategorije sicer se  
     nagrada podeli samo za 1. mesto 
 
 Seniorji: 1. mesto: denarna nagrada v vrednosti 20 €* 
  
  * če bodo na ciklusu nastopili vsaj trije seniorji letnik 1950 in starejši 
 
  Pri članih se nagrade izključujejo (vsak lahko prejme le eno nagrado) 
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Sodnik tekmovanj:  Glavni sodnik tekmovanja bo Stanko Podkoritnik, šahovski sodnik,  
  namestnica glavnega sodnika bo Špela Kolarič, šahovska sodnica. 
 
 
Informacije:  Stanko Podkoritnik, GSM: 070/761-850 ali e-naslov:  
  stanko.podkoritnik@gmail.com 
 
  Špela Kolarič, GSM: 041/931-484 ali e-naslov: 
  spela.ko@gmail.com 
 
  Robert Kolarič, GSM: 031/631-513 ali e-naslov: 
  Robert.kolaric@gmail.com 
 
 
 
Kočevje, dne 01.09.2019   Šahovsko društvo Kočevje 
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