
Zapisnik sestanka liga odbora državne šahovske lige za leto 2022 
 
 
Dne 21.04.202 ob 20.00 je potekal sestanek Liga odbora  Državne šah. lige, katerega so se 
udeležili sledeči klubi. ŽŠK Maribor Poligram, ŠK Branik Maribor, Celjski ŠK, ŠD Kočevje, ŠK 
Trebnje BMP, ŠD Ptuj 
 
Odsotni:  ŠK Žalec, ŠD Pomgrad, Tajfun ŠK Ljubljana in ŠK Triglav Krško 
 
Sestanek je potekal  korespondenčno prek video konference. Prisotne je pozdravil 

predsednik Danilo Polajžer ter predlagal dnevni red, katerega so vsi prisotni sprejeli. 

Predlog dnevnega reda: 

1. Izvedba Državne šahovske lige v letu 2022. /termini,lokacije,sodnik,prenos partij/ 

2. Razno 
 
 
Ad1) Po kratki razpravi in seznanitvi glede predlaganih terminov s strani TKS, so člani liga 

odbora sprejeli sledeče termine v letu 2022. Upoštevani so mednarodni turnir v Novi Gorici, 

da se ne pokriva s člansko ligo, prav tako pa mednarodna tekmovanja v okviru FIDE. 

 

SPREJMEJO SE SLEDEČI SKLEPI 

1. Igralni termini v letu 2022 

Prvi termin 02-04.09.2022  

Drugi termin 09-11.09.2022  /Maribor/ 

Tretji termin 28-30.10.2022  /Ljubljana/ 

Precej je bilo govora da se tekmovanje organizira v sprejemljivih lokacijah, bližina avtoceste, 

ter da se zadnji termin organizira v Ljubljani v Šahovskem domu. Za drugi termin je pokazal 

zanimanje ŽŠK Maribor Poligram. Glede prvega termina pa ni bilo pravega zanimanja, zato so 

se člani dogovorili da se  poskuša predsednik dogovoriti da ga organizira  glavni sodni Marjan 

Drobne. 

Po pogovoru predsednika  Danila Polajžer, je g.Drobne sprejel sojenje Državne lige, lokacije 

za igranje drugega vikenda pa na ugodni lokaciji ne more zagotoviti. 

Kot rezervna varijanta je bil predlog g. Mohra da poskuša oba vikenda organizirati v 

Mariboru, vendar odločitev o prvem vikendu še ni znana. 



Išče se ugodna možnost,predvsem okolica Celja,da bi bila lokacija sprejemljiva za klube iz 

zahodnega dela Slovenije,ki trenutno niso v možnosti organizirati en vikend Državne lige. 

2. Glavni sodnik tekmovanja je g. Marjan Drobne,ki prejme 900 eur.V ceno so vsteti stroški 

pokalov in ratingiranje,ter njegov honorar. 

3. Partije se ne prenašajo,jih pa glavni organizator vikenda vstavi v računalnik in objavi po 

možnosti še isti dan. 

4. Prijavnina 120 eur  in nagrada za organizatorja 100 eur na vikend ,ostane enako kot v 

preteklem letu.  

5. Žreb številk se opravi na skupščini ŠZS ,kar je predsednik TKS tudi uredil. 

Klubi so dobili sledeče številke v turnirski razpredelnici. 

1. ŠK Triglav Krško 
2. ŠK Žalec  
3. ŽŠK Maribor -  Poligram  
4. ŠD Pomgrad  
5. ŠD Ptuj  
6.  ŠK Branik Maribor  
7.Celjski ŠK  
8. ŠK Trebnje BMP 
9. ŠK Kočevje  
10. Tajfun ŠK Ljubljana  
 
AD2) Pod točko razno ni bilo dodatnih razprav. 

Predsednik se je nato  zahvalil vsem za konstruktivni sestanek, še posebej pa za organizirano 

video konferenco.   

Sestanek je bil zaključen ob 20.50. 

Ptuj, 14.05.2022                                                                                        Danilo Polajžer l.r 
                                                                                                                      Predsednik liga odbora                   
                                                                                                                      državne lige  
                                                                             
 
                                                                                                                                  


