
Pravilnik o kategorizaciji šahovskih 
problemistov 

 
Kategorije problemistov 

 
1.člen 

Ta pravilnik ureja sistem nazivov in razredov slovenskih šahovskih 
problemistov, registriranih pri Svetu za problemski šah, ter pogoje in način 
pridobivanja in dodeljevanja teh nazivov oz. razredov. 

 
Kategorije nazivov 

 
2. člen 

Kategorije nazivov so: 

 kompozitor oz. reševalec šahovskih problemov 1. kategorije 

 mojstrski kandidat kompozitor oz. reševalec šahovskih problemov 

 mojster kompozitor oz. reševalec šahovskih problemov 

 mojster problemskega šaha 
Prvi trije nazivi se lahko dodelijo neodvisno kompozitorjem in reševalcem 
šahovskih problemov in študij. 
Naziv mojster problemskega šaha se podeli tistim šahovskim problemistom, ki 
predhodno osvojijo naziv mojster v obeh kategorijah in imajo vsaj en problem 
objavljen v Albumu FIDE. 
Nazivi so trajni. 
Nazivi, dodeljeni slovenskim šahovskim problemistom po Pravilniku za 
kategorizacijo nekdanjega Sveta za problemski šah Šahovske zveze 
Jugoslavije veljajo avtomatično z dnem veljavnosti tega pravilnika. 

 
3. člen 

Število točk, potrebnih za osvojitev nazivov je: 

 50 točk za pridobitev naziva 1. kategorije 

 100 točk za pridobitev naziva mojstrskega kandidata 

 150 točk za pridobitev naziva mojstra 
 
4. člen 

Točkovanje uspehov kompozitorjev šahovskih problemov in študij: 
30 točk: 

1. mesto v posamezni skupini na svetovnem prvenstvu 
25 točk: 

1. nagrada ali 1. mesto v posamezni skupini na olimpijskem turnirju 
2. ali 3. mesto v posamezni skupini na svetovnem prvenstvu 

20 točk: 
1. nagrada ali 1. mesto na mednarodnih turnirjih najpomembnejših 

svetovnih problemskih revij. Svet za problemski šah sproti imenuje 
turnirje, ki sodijo v to kategorijo. 

vsak problem uvrščen v Album FIDE. 
4.-8. mesto v posamezni skupini na svetovnem prvenstvu 

15 točk: 
1. nagrada ali 1. mesto na drugih mednarodnih turnirjih 



9.-15. mesto v posamezni skupini na svetovnem prvenstvu 
10 točk: 

1. mesto v posamezni skupini na državnem prvenstvu 
16.-24. mesto v posamezni skupini na svetovnem prvenstvu 

5 točk: 
2. mesto v posamezni skupini na državnem prvenstvu 
za vsak problem uvrščen v državno reprezentanco (skupaj max. 40 točk) 

3 točke: 
3. mesto v posamezni skupini na državnem prvenstvu 
za vsak problem, objavljen v revijah iz 3. odstavka tega člena (skupaj 

max. 30 točk) 
2 točki: 

za vsak problem, objavljen v drugih revijah z mednarodnimi turnirji 
(skupaj max. 20 točk) 

1 točka: 
za vsak korekten problem, poslan za uvrstitev v državno reprezentanco 

oz. za vsak korekten problem, poslan za državno prvenstvo (skupaj 
max. 10 točk). 

Nižje uvrstitve od 1. nagrade se točkujejo na naslednji način: 

 ostale nagrade: za eno skupino nižje kot 1. nagrada 

 častna priznanja: za dve skupini nižje kot 1. nagrada 

 pohvale: za tri skupine nižje od prve nagrade 
Za nižje od 1. mesta določi Svet za problemski šah ključ za razvrstitev po 
sistemu iz prejšnjega odstavka. 
Pri delitvi mest oz. nagrad se dodelijo točke za najvišjo uvrstitev, ki si jo problem 
deli. Pri soavtorskih problemih se število osvojenih točk enakovredno razdeli 
med avtorje. Če se lahko isti problem točkuje na več načinov, se izbere tistega, 
ki prinese največ točk. 

 
Točkovanje uspehov reševalcev šahovskih problemov 
 
5. člen 

Na tekmovanjih v hitrem reševanju šahovskih problemov je osnova za 
točkovanje odstotek točk, ki jih osvoji tekmovalec v primerjavi z zmagovalčevimi 
točkami. Ta se pomnoži z ustreznim količnikom. 

Za svetovna prvenstva ter odprta prvenstva, ki potekajo ob svetovnih prvenstvih, je 
količnik 1, za državna prvenstva je količnik 0.5, za druga tekmovanja pa ga posebej 
določi Svet za problemski šah. 
Uveljavljanje uspehov za nazive in razrede 
 
6. člen 

Točkovanja iz členov 4 in 5 se lahko uveljavljajo retroaktivno, ko kandidat za 
naziv oceni, da je izpolnil pogoje. 

 
7. člen 

Kandidat za pridobitev naziva mora sam predložiti ustrezne dokazne 
dokumente z rezultati tekmovanj. 

 



8. člen 
Poleg nazivov, ki jih šahovski problemisti osvojijo na podlagi rezultatov v 
poljubnem časovnem obdobju, lahko tudi napredujejo v naslednje razrede na 
podlagi rezultatov, doseženih v komponiranju in/ali reševanju problemov v 
enem koledarskem letu: 

 šahovski problemist državnega razreda za osvojenih 80 točk 

 šahovski problemist mednarodnega razreda za osvojenih 130 točk 

 šahovski problemist svetovnega razreda za osvojenih 200 točk, od tega 
najmanj ena uvrstitev med prvih 5 na svetovnem prvenstvu. 

 
9. člen 

Šahovski problemisti napredujejo v razrede za tekoče leto na podlagi rezultatov 
iz prejšnjega leta. Pri komponiranju štejejo rezultati turnirjev, objavljeni v 
prejšnjem letu. 

 
10. člen 

Svet za problemski šah vodi evidenco o slovenski problemistih ter o njihovih 
nazivih in razredih. 

 
11. člen 

Svet za problemski šah imenuje posebno komisijo, ki pregleda dokumentacijo 
in točkuje rezultate kandidatov. Nazive in razrede imenuje Svet za problemski 
šah, potrdi pa Upravni odbor ŠZS. 

 
Končne določbe 

 
12. člen 

Ta pravilnik je bil sprejet na 21. redni volilni konferenci ŠZS, 24.2.1996. 
 


