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8  KRITERIJI ZA KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V MISELNIH IGRAH 

8.1 ŠAH - STANDARDNI 
Športnik svetovnega razreda 
Trajanje 4 leta 
ŠO osvojeno 1. mesto za ekipe 
SP osvojeno 1. do 3. mesto 
 

Trajanje 2 leti 
ŠO osvojeno 2. do 3. mesto za ekipe 
SP osvojeno 4. do 6. mesto za posameznike 
EP osvojeno 1. do 3. mesto 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Športnik mednarodnega razreda  

Trajanje 2 leti 
ŠO  osvojeno 4. do 16. mesto, za ekipe, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
SP osvojeno 7. do 16. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 osvojeno 4. do 8. za ekipe, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
EP osvojeno 4. do 8. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 osvojeno 2. do 4. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
TVN192 ku. osvojeno 1. do 3. mesto 
TVN tekma osvojeno 1. mesto 
SPP osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EKT193  osvojeno 1. mesto za ekipe  
 

Trajanje 1 leto 
ŠO  uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
SP osvojeno 17. do 32. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 osvojeno 9. do 16. mesto za ekipe 
EP osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 osvojeno 5. do 8. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
TVN ku. osvojeno 4. do 8. mesto 
TVN tekma osvojeno 2. do 3. mesto 
SPP osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EKT osvojeno 2. do 3. mesto za ekipe 
 

Športnik perspektivnega razreda 
Trajanje 2 leti 
SP varianta B uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
ml., ml.čl. SP osvojeno 1. do 32. mesto za posameznike, če je to v 1/2 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 16. mesto za ekipe, če je to v 1/2 uvrščenih 
ml. EP osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike, če je to v 1/2 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe, če je to v 1/2 uvrščenih 
 
Trajanje 1 leto 
EP varianta B osvojeno 17. do 32. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda  

MT  uvrstitev v prvo 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem turnirju, ki je v letnem koledarju 
Mednarodne šahovske federacije (FIDE ali ECU) 

DP osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za ekipe194 
 

Športnik mladinskega razreda   

ml. MT  uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih na uradnem mednarodnem mladinskem turnirju, ki je v letnem 
koledarju Mednarodne šahovske federacije (FIDE ali ECU) 

ml. DP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe195 

                                                           
192 TVN – FIDE Grand Prix Series 
193 EKT - European Club Cup 
194 ekipno DP - liga 
195 ml. ekipno DP - liga 
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8.2 ŠAH - POSPEŠENI 

8.3 ŠAH - HITROPOTEZNI 

Športnik svetovnega razreda 

 
Trajanje 2 leti 
SP osvojeno 1. do 2. mesto za posameznike 
 
Športnik mednarodnega razreda 
Trajanje 2 leti 
SP osvojeno 3. do 4. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 2.  mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
EP osvojeno 1. do 2. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za ekipe 
 
Trajanje 1 leto 
SP osvojeno 5. do 8. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 3. do 4. mesto za ekipe 
EP osvojeno 3. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 2. do 3. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 
Športnik perspektivnega razreda 

 
Trajanje 2 leti 
SP varianta B uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
ml. SP osvojeno 1. do 16. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 8. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
ml. EP osvojeno 1. do 8. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 4. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 
Športnik državnega razreda 

 
SP, EP uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih 
MT uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne šahovske federacije (FIDE ali ECU) 
DP osvojeno 1. do 4. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. mesto za ekipe196 
 
Športnik mladinskega razreda 

 
ml. SP, ml. EP uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih 
ml. MT uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v 

letnem koledarju Mednarodne šahovske federacije (FIDE ali ECU) 
ml. DP  osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih 
 osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih197 

                                                           
196 ekipno DP - liga 
197 ml. ekipno DP - liga 


