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Datum: 1.2.2022 

SEZNAM PERSPEKTIVNIH MLADINCEV IN MLADINK ZA LETO 2022 
PO KRITERIJIH USPEŠNOSTI NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 
OZ. RATINGU (Strokovni svet ŠZS) 

 

Pri pripravi seznama so uporabljeni naslednji dokumenti:  

1. Kriteriji za pridobitev kategorizacije: Sprejel strokovni svet RS za šport na predlog 
Olimpijskega komiteja-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) – Pogoji, pravila in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (1.1.2021) 

2. Kriteriji Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) – Kriteriji za razvrščanje obetavnih in 
vrhunskih šahistov (9.9.2019) 

3. Pregled rezultatov na uradnih mednarodnih tekmovanjih za pripravo seznama 
perspektivnih mladincev in mladink za leto 2021 – Rezultati perspektivni 2022, 
(1.2.2022) 

 

Seznam za standardni šah (l. 2002 in mlajši) glede na izpolnjene kriterije za 
kategorizacijo in kriterije ŠZS (po abecedi): 

 perspektivni razred (OKS)1) ali dosežen rezultat na osnovi teh kriterijev: Anja 
Beber*, Nuša Hercog, Vesna Mihelič. 

 zelo obetavni razred (ŠZS)2): Nejc Amon, Jaka Brilej, Jernej Kozlovič, 
Matic Lavrenčič, Jan Marn, Leon Škrbec, Jan Šubelj, Domen Tisaj, Zala 
Urh. 

 

Seznam za pospešeni in hitropotezni šah (l. 2002 in mlajši) glede na izpolnjene 
kriterije za kategorizacijo: 

 perspektivni razred (OKS) za pospešeni šah3) ali dosežen rezultat na osnovi 
teh kriterijev: Anja Beber*, Andraž Gregorič, Taja Guid*, Nejc Herega, 
Nuša Hercog, Nik Javornik, Rudi Olenik Čampa, Pia Marie Ružič, Jan 
Šubelj, Sofia Timagina*. 

 perspektivni razred (OKS) za hitropotezni šah3) ali dosežen rezultat na osnovi 
teh kriterijev: Anja Beber*, Nuša Hercog, Vesna Mihelič, Matic Nareks, Pia 
Marie Ružič, Jan Šubelj. 
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_______ 

1) Kriteriji za kategoriziranje v miselnih igrah (mladinci) – standardni šah 

- do 16. mesta na mladinskem EP (pogoj 1/2) 
- do 32. mesta na mladinskem SP (pogoj 1/2) 
- 1.-16. mesto za ekipe na mladinskem SP (pogoj 1/2) 
- 1.-8. mesto za ekipe na mladinskem EP (pogoj 1/2) 

 

2) Pravilnik ŠZS o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov:  

- gornja 1/3 na mladinskem SP/EP ali  
- rating Fide - višina v svoji starostni kategoriji (1x v preteklem letu).  

 

3) Kriteriji za kategoriziranje v miselnih igrah (mladinci) - pospešeni in 
hitropotezni šah:  

- od 1.-8. mesto na mladinskem EP za posameznike ali 1.-4. mesto za ekipe 
(pogoj 1/3)  

- od 1.-16. mesto na mladinskem SP za posameznike ali 1.-8. mesto za ekipe 
(pogoj 1/3) 

 

* - ni izpolnjen pogoj 14 let 

 

Starostne kategorije:  

za kategorizacijo je pogoj 14 let (na seznamu ŠZS se upoštevajo tudi mlajši ob 
drugih izpolnjenih pogojih). 

 

 


