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Mednarodni rezultati v letu 2021 (pripravil: Matjaž Mikac, predsednik 
Strokovnega sveta ŠZS, dop. 1. 2. 2022) 

 

V letu 2021 je bilo več odličnih dosežkov v mednarodnem merilu. Za doseganje rezultatov je 
bila zelo pomembna vsestranska podpora ŠZS našim najboljšim posameznikom v letih 2020 
in 2021, ko so bila številna uradna tekmovanja odpovedana zaradi epidemije covid-19. V tem 
času so bili z organizacijsko podporo in financiranjem ŠZS realizirani nastopi na številnih 
mednarodnih tekmovanjih. Tako so naši izbrani tekmovalci ohranili tekmovalni ritem in imeli 
večje možnosti za dvig tekmovalne uspešnosti.  

V mladinski in kadetski konkurenci se nadaljujejo uspehi iz zadnjega obdobja. V zadnjih 2 
letih je bilo zaradi epidemije izvedeno samo eno uradno mednarodno tekmovanje za mlade v 
živo. Čeprav medalje niso edini pokazatelj, veseli dejstvo, da so naši na EP za mlade v 
pospešenem in hitropoteznem tempu decembra v Novem Sadu dosegli poleg visokih 
uvrstitev tudi 3 odličja. Konkurenca je bila močna, nastopilo je 474 udeležencev (1 GM, 4 IM, 
1 wIM, 17 FM in 6 wFM...) iz 29 držav. Med njimi so imele najštevilčnejšo zasedbo: Srbija, 
Rusija, BIH, Slovenija, Hrvaška, Romunija, Belorusija, Madžarska, Slovaška Nemčija, Avstrija... 
Slovenija je bila četrta najuspešnejša država po žlahtnosti medalj: Rusija (14 zlatih/13 
srebnih/11 bronastih), Belorusija (7/7/6), Srbija (1/2/1), Slovenija (1/1/1), Estonija, Armenija, 
Nemčija in Litva (1/0/0) itd. Če upoštevamo tudi ostale visoke uvrstitve, je bila Slovenija 
tretja najuspešnejša država. 

Več naših mladih je izpolnilo pogoj za perspektivni razred OKS v vseh zvrsteh (standardni, 
pospešeni in hitropotezni šah) kot pogoj za financiranje s strani države. 

Tudi v članski konkurenci je bilo več zelo dobrih posamičnih rezultatov. Izjema je neuspeh na 
ekipnem EP, ki pa ne pokaže realnega stanja. Najboljši dosežek je zagotovo rezultat Laure 
Unuk, ki je izpolnila pogoje za naslov IM in dosegla najvišji rating v zgodovini ženskega šaha v 
Sloveniji (2407, julij/2021), ko je bila na ženski svetovni lestvici na 74. mestu. Osvojeni sta bili 
tudi 2 wGM normi (Monika Rozman, Zala Urh). Od članskih reprezentanc lahko v prihodnosti 
več pričakujemo od deklet, ki so še v vzponu svoje kariere, medtem ko naši najboljši šahisti v 
moški ekipi niso več v celoti polno tekmovalno aktivni. Med mlajšimi igralci zaenkrat precej 
odstopa Jan Šubelj, ki kaže velemojstrski potencial. 

Za razvoj vrhunskega šaha v Sloveniji je nedvomno pomembno, da imajo naši nastope proti 
močnim naspotnikom. V tem smislu je bilo izvedeno ekipno EP za člane in članice v Čatežu v 
organizaciji ŠZS (11. – 22. november 2021), na katerem sta nastopili v obeh konkuencah po 
dve naši ekipi. Med 26. marcem in 7. aprilom 2022 bo v Čatežu tudi posamično EP.  

Za nemoten razvoj slovenskega šaha (ohranjanje ali dvig dosežkov) je poleg podpore ŠZS  
potrebna predvsem večja angažiranost posameznikov in klubov z lastnimi projekti (zagotoviti 



kadrovsko in finančno pokritost). Še posebej je pomembna skrb za obetavne in potencialno 
vrhunske šahiste in šahistke.  

 

 

A. Dosežki v članski konkurenci 
 

Uradna mednarodna tekmovanja  

- 26. mesto, 6,5/9 Laura Unuk (Iasi, EP ženske) 
- 29. mesto, 7/11 Matej Šebenik (Reykjavik, EP člani) 
- 29. mesto, 6,5/9 Zala Urh (Iasi, EP ženske) 
- 60. mesto, 6/11 Jan Šubelj (Reykjavik, EP člani) 
- Uvrstitev v 2. krog Laura Unuk (Soči, Svetovni pokal ženske) 
- Uvrstitev v 2. krog Matej Šebenik (Tornelo, Evropske kvalifikacije za svetovni pokal) 
- 18. mesto Slovenija 1: Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Monika Rozman, Jana Krivec 

(Čatež, EP članice) 
- 23. mesto Slovenija 2: Ivana Hreščak, Špela Kolarič, Pia Marie Ružič, Nuša Hercog, Vesna 

Mihelič (Čatež, EP članice) 
- 32. mesto Slovenija 1: Luka lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik, Tim Janželj 

(Čatež, EP člani) 
- 34. mesto Slovenija 2: Jan Šubelj, Vid Dobrovoljc, Domen Tisaj, Jaka Brilej, David Stevanič 

(Čatež, EP člani) 
- 8. mesto Slovenija (Tornelo, Mitropa članice) 
- 9. mesto Slovenija (Tornelo, Mitropa člani) 
- 39. mesto Jernej Špalir (Katovice, EP hitropotezno) 

 

Osvojeni naslovi/norme, ratinški in drugi dosežki: 

- Laura Unuk – osvojen naslov IM, rating 2407 (7/2021) 
- Luka Lenič – 4,5/8, zmogljivostni rating 2634, 14. najboljši dosežek na prvi šahovnici  

(Čatež, Ekipno EP) 
- Monika Rozman – prva norma za naslov wGM, zmogljivostni rating 2400+  (Iasi, EP 

ženske) 
- Zala Urh – prva norma wGM, zmogljivostni rating 2472 (Anglija, zaprti turnir) 
- Domen Tisaj – druga norma IM, zmogljivostni rating 2560, (Beograd, Serbia Open) 
- Vid Dobrovoljc – 4/5 zmogljivostni rating 2620 (Tornelo, Mitropa pokal) 
- Jan Šubelj – 4,5/7 zmogljivostni rating 2582 (Struga, Evropski klubski pokal) 
- Matej Šebenik – 7/11 zmogljivostni rating 2568 (Reykjavik, EP člani) 
- Jan Šubelj – 4/8 zmogljivostni rating 2556 (Čatež, Ekipno EP) 
- Jan Šubelj – 6,5/9 zmogljivostni rating 2555 (Budimpešta, GM turnir) 
- Boris Markoja – 3,5/7, zmogljivostni rating 2539 (Struga, Evropski klubski pokal) 



- Matej Šebenik – 5/8, zmogljivostni rating 2527 (Čatež, Ekipno EP) 
- Jaka Brilej – 3/6 zmogljivostni rating 2495 (Čatež, Ekipno EP) 
- Zala Urh – 1. mesto (Plovdiv, odprti turnir do 21 let, dekleta) 
- Pia Marie Ružič – 3. mesto (Rhodos, Svetovno amatersko prvenstvo, ženske) 
- Slovenija – uvrstitev v elitno divizijo in osvojitev 6. mesta v svoji skupini (Spletna 

olimpijada, pospešeno) 
 

Kategorizacija OKS (1. 2. 2022): 

- Mednarodni razred standardni šah: Laura Unuk 
- Mednarodni razred pospešeni šah: Matej Šebenik 

 

 

B. Dosežki: kadeti, mladinci  
 

Uradna mednarodna tekmovanja: dosežki na ravni perspektivnega razeda OKS (EP 1.-16. 
mesto, EP pospešeno/hitropotezno 1.-8. mesto ob pogoju 1/3) ali zelo obetavnega razreda 
ŠZS (EP 1/3). 

- 1. mesto Anja Beber (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u10, hitropotezno)  
- 2. mesto Slovenija: Nejc Herega, Rudi Olenik Čampa, Andraž Gregorič, Nik Javornik (Novi 

Sad, EP za mlade, u14, pospešeno)  
- 3. mesto Matic Nareks (Novi Sad, EP za mlade, u16, hitropotezno) 
- 4. mesto Nuša Hercog (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u18, hitropotezno) 
- 4. mesto Rudi Olenik Čampa (Novi Sad, EP za mlade, u14, pospešeno) 
- 4. mesto Jan Šubelj (Novi Sad, EP za mlade, u18, hitropotezno) 
- 5. mesto Slovenija 1: Jan Šubelj, Jaka Brilej, Jan Marn, Matic Nareks (Novi Sad, EP za 

mlade, u18, pospešeno) 
- 5. mesto Jan Šubelj (Novi Sad, EP za mlade, u18, pospešeno) 
- 5. mesto Vesna Mihelič (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u16, hitropotezno) 
- 6. mesto Nuša Hercog (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u18, pospešeno) 
- 6. mesto Pia Marie Ružič (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u18, hitropotezno) 
- 6. mesto Nejc Herega (Novi Sad, EP za mlade, u14, pospešeno) 
- 6. mesto Anja Beber (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u10, pospešeno) 
- 7. mesto Sofia Timagina (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u10, pospešeno) 
- 7. mesto Pia Marie Ružič (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u18, pospešeno) 
- 8.-9. mesto Taja Guid (Novi Sad, EP za mlade, dekleta u14, pospešeno) 
- 12. mesto Rudi Olenik Čampa (Tornelo, Svetovni spletni pokal u14 – finale, pospešeno, 2. 

mesto evropske kvalifikacije) 
- 12. mesto Nuša Hercog (Tornelo, EP za mlade, dekleta u18) 
- 14. mesto Vesna Mihelič (Tornelo, EP za mlade, dekleta u16) 
- 16. mesto Anja Beber (Tornelo, EP za mlade, dekleta u10) 
- 18. mesto Matic Lavrenčič (Tornelo, EP za mlade, u14) 



- 22. mesto Leon Škrbec (Tornelo, EP za mlade, u14) 
- 34. mesto Jernej Kozlovič (Tornelo, EP za mlade, u12) 

 

Tekmovanja za mlade 

- 1. mesto Pia Marie Ružič (Tornelo, Evropsko spletno šolsko prvenstvo, dekleta  u17, 
pospešeno)   
 

Lestvice Fide (top 100, šah standardni, u14+, december 2021) 

- 24. mesto (2291) Zala Urh (u20 dekleta) 
- 29. mesto (2468) Jan Šubelj (u18) 
- 68. mesto (2468) Jan Šubelj (u20) 
- 68. mesto (2161) Matic Lavrenčič (u14) 
- 72. mesto (2072) Pia Marie Ružič (u18 dekleta) 
- 88. mesto (1875) Vesna Mihelič (u16 dekleta) 
- 92. mesto (2041) Larisa Kuhar (u18 dekleta) 

 
 

Absolutna višina ratinga – naj rating v letu 2021 (na ravni zelo obetavnega razreda ŠZS, 
upoštevan je rating/spol in starost) 

 
- Zala Urh (2332, 11/2021) 
- Jan Šubelj (2468, 12/2021 
- Jaka Brilej (2375, 12/2021) 
- Domen Tisaj (2369, 11/2021) 
- Jan Marn (2346, 3/2021) 
- Nejc Amon (2325, 12/2021) 
- Nuša Hercog (2109, 2/2021) 

 
 

Kategorizacija OKS (1. 2. 2022): 

- Perspektivni razred standardni šah: Nuša Hercog, Vesna Mihelič 
- Perspektivni razred pospešeni šah: Andraž Gregorič, Nejc Herega, Nuša Hercog, Nik 

Javornik, Rudi Olenik Čampa, Pia Marie Ružič, Jan Šubelj  
- Perspektivni razred hitropotezni šah: Nuša Hercog, Vesna Mihelič, Matic Nareks, Pia 

Marie Ružič, Jan Šubelj. 
 


