
Datum: 22. februar 2019 

 

 
 

OSNOVNA ŠOLA in VRTEC ANKARAN 

 

PRIREJA 

 
 

EKIPNO OSNOVNOŠOLSKO ŠAHOVSKO PRVENSTVO OBALNE 

REGIJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

 
 

ORGANIZATOR: OŠV Ankaran 

 

TEHNIČNA IZVEDBA: ŠK VAL Koper 

 

KRAJ TEKMOVANJA: Ankaran, Osnovna šola in vrtec Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran  

 
DATUM: Sobota, 9. marec 2019, s pričetkom ob 10.30.  

 

PRIJAVE: Prijave ekip potekajo na dan tekmovanja med 9.30 in 10.00.  

Kapetani ekip vpišejo na prijavnico:  
1) ime ekipe, 

2) igralce - igralke po šahovnicah (ime in priimek ter točen datum rojstva). Igralci so dolžni 

celotno tekmovanje igrati tako, kot so prijavljeni v osnovni postavi.   

 

Predhodne prijave ekip (po možnosti poimensko) pošljite do petka, 8.3.2019, na E-naslov: 
Ervin.Pregelj@guest.arnes.si. 

 

TEKMOVALNE SKUPINE:  

mlajši fantje: rojeni 2007 in mlajši, 
mlajša dekleta: rojene 2007 in mlajše, 

starejši fantje: rojeni 2004 in mlajši, 

starejša dekleta: rojena 2004 in mlajše. 

* Nagrado prejme tudi najboljša ekipa do 9 let (l. 2010 in mlajši).  
 

PRAVICA SODELOVANJA: Vsi osnovnošolci in osnovnošolke iz občin: Koper, Izola, Piran, 

Ankaran, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen. 

 
Pri fantih ekipo sestavljajo 4 učenci (+ 1 rezerva), pri dekletih pa 3 učenke (+ 1 

rezerva). Vsi člani posamezne ekipe morajo biti učenci iste šole. Dekleta lahko nastopijo v 

fantovski ekipi, vendar potem na državnem prvenstvu ne morejo nastopiti v dekliški ekipi. 

 

SISTEM TEKMOVANJA:  
- Bergerjev sistem (vsaka ekipa z vsako); v primeru večjega števila ekip v posamezni skupini 

se igra po švicarskem sistemu (5-6 krogov). 

 

Kriteriji za uvrstitev po Bergerjevem sistemu:  
1. meč točke,  

2. osnovne točke, 

3. medsebojni izid,  

4. žreb. 
 

- Igralni čas za partijo: 10 minut + 5 sekund za potezo. 

- Rezultate posameznih partij in celotnega dvoboja kapetana obeh ekip vpišeta na formular in 

ga podpišeta, nato pa kapetan zmagovalne ekipe podpisan formular preda sodniku (v primeru 

remija to stori kapetan ekipe z belimi figurami na prvi deski). Uporaba vseh vrst elektronskih 



naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje 

je dovoljeno prvih pet minut vsakega kola. Igralci/-ke med igro ne smejo zapustiti igralnega 

prostora brez dovoljenja sodnikov. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v 
turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in Šahovske zveze 

Slovenije.  

 

NAGRADE: Pokali za tri najboljše ekipe v vseh štirih konkurencah. Nagrajena bo tudi 
najboljša ekipa do 9 let (l. 2009 in mlajši). 

 

REKVIZITI: Šahovske garniture in 15 šahovskih ur zagotavi organizator. Predstavnike klubov 

prosimo, da s seboj prinesejo šahovske ure.  
 

SOJENJE: Glavni sodnik je Ervin Pregelj – šahovski sodnik, pomočnike sodnika določi 

organizator. 

 
PRISTOPNINA: Pristopnina je 5 evrov na igralca (toda največ 70 evrov na šolo). Poravnajo 

jo šole po izstavitvi računa s strani Šahovskega kluba Val Koper (osnovna šola Ankaran je 

oproščena pristopnine).  
 

Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno 

ali nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.  

 

28. EKIPNO OSNOVNOŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO ZA STAREJŠE UČENCE: 
Z Obalne regije se na državno prvenstvo uvrstita zmagovalni ekipi med starejšimi fanti in 

dekleti. Državno prvenstvo bo v soboto, 16. marca 2019, v Kranju. Prijave se 
sprejemajo do srede, 13. marca, do 12. ure. Ekipe se lahko prijavijo izključno preko 

aplikacije e-šport (gl. razpis). Dostop do prijav imajo običajno šolski športni pedagogi.  

Razpis DP: http://www.sah-zveza.si/rez/1903/razpis_ekipno_%C5%A1olsko_1819.pdf .  

 
Mlajši skupini imata svoje državno prvenstvo predvidoma aprila. Zmagovalni ekipi bosta o 

terminu pravočasno obveščeni.  

 

DODATNE INFORMACIJE O OBALNEM PRVENSTVU: 

Ervin Pregelj, vodja tekmovanja 

- tel: 041 510 982 

- e-pošta: Ervin.Pregelj@guest.arnes.si 
- internet:  

- http://www.sahklub-val.net/ 

- Šahovski utrip www.drustvo-sahpiran.si   

- http://www.sah-zveza.si/ 
 

 

 
 

 

Športni pozdrav! 

 

 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
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