
ZAVOD ZA ŠPORT IN MLADINO KOPER 

C. Zore Perello Godina 3, Koper 

Tel.: 05 6146-019, fax: 6146-020 

 

Koper, 25.1..2017 

 

OŠ koprske občine 

Področni centri za Osnovne šole: 

Center za kulturo, šport in prireditve Izola 

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

Športni in mladinski center Piran 

 

 

Zadeva: 

EKIPNO OSNOVNOŠOLSKO ŠAHOVSKO 
PRVENSTVO OBALNE REGIJE ZA ŠOL. LETO 

2016/17 

ORGANIZATOR: Osnovna šola Koper, cesta Zore 

Perello-Godina 1, 6000 Koper 
TEHNIČNA IZVEDBA: Šahovski klub Val – Koper, vodja 

tekmovanja g. Ervin Pregelj. 
 

KRAJ TEKMOVANJA: Osnovna šola Koper, cesta Zore 
Perello-Godina 1, 6000 Koper 

TERMIN: Sobota, 4. februar 2017 s pričetkom ob 
10. uri.  

Obvezne prijave ekip (ime, priimek in datum rojstva) do 

petka, 3. februarja, do 15. Ure, na e-mail: 
ervin.pregelj@guest.arnes.si.   

Potrditev prijav ekip med 9,30 in 9,50 

Potrjene prijave ekip s strani šole,  na predpisanem obrazcu iz revije 

»Šport mladih« (www.sportmladih.net), je potrebno dostaviti pred 

pričetkom tekmovanja, vodji-organizatorju tekmovanja. 

TEKMOVALNE SKUPINE:  
mlajši fantje: rojeni 2005 in mlajši, 
mlajša dekleta: rojene 2005 in mlajše, 
starejši fantje: : rojeni 2002 in mlajši, 
starejša dekleta: : rojene 2002 in mlajše, 
 

PRAVICA SODELOVANJA: Vsi osnovnošolci in osnovnošolke iz 

občin: Koper, Izola, Piran, Ankaran, Sežana, Divača, Hrpelje-

Kozina, Komen. Pri učencih ekipo sestavljajo 4 učenci (+ 1 

rezerva), pri učenkah pa 3 učenke (+ 1 rezerva). Vsi člani 

posamezne ekipe morajo biti učenci iste šole. Dekleta lahko 

nastopajo v fantovski ekipi, vendar potem na državnem prvenstvu 

ne morejo nastopiti v dekliški ekipi.  
 

mailto:ervin.pregelj@guest.arnes.si


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

ekip v posamezni skupini se igra po švicarskem sistemu. 
- Kriteriji za uvrstitev po Bergerjevem sistemu:  
1. osnovne točke,  
2. meč točke,  
3. medsebojni izid,  
4. žreb. 
- Igralni čas za partijo: 10 minut + 5 sekund za potezo. 
NAGRADE: Tri najboljše ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale.  
REKVIZITI: Šahovske garniture in 25 šahovskih ur zagotavlja 

organizator. Kdor ima šahovske ure, naj jih prinese.  
SOJENJE IN RATINGIRANJE: Glavni sodnik je Ervin Pregelj, 

šahovski sodnik, njegove pomočnike določijo organizatorji. Turnirji 

se ratingirajo na SLO jakostni lestvici. 
DRŽAVNO PRVENSTVO: 
Z Obalne regije se na državno prvenstvo uvrstijo zmagovalci 

skupin. Državno prvenstvo starejše skupine bo v nedeljo, 12. 

marca 2017 v Dravogradu, za mlajše pa 22. in 23. aprila 2017 v 

Kranju.  
Dodatne informacije o državnem prvenstvu: http://www.sah-

zveza.si/sahvsole/ 
DODATNE INFORMACIJE O OBALNEM PRVENSTVU: 

Ervin Pregelj, šahovski sodnik, tel: 041 510 982 
Andrej Žnidarčič, obalni koordinator ŠZS za mladinski šah, tel: 

068/171-995,  
e-pošta: andrej.znidarcic@elkatv.si 

 

Prijavnina za sodelovanje je 5,00 eur / posameznika (max 70 eur / šolo) in 

se poravna po izstavljenem računu s strani Zavoda za šport in mladino Koper 

(velja za tekmovalce, ki niso iz MO Koper). 

 

Šahovski pozdrav! 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 

Ervin Pregelj,         

Organizacijski odbor        

    

 

Zavod za šport in mladino Koper 

Aleš Šepec, l.r.     
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