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TEKMOVALNI PROGRAM ŠAHOVSKE 

ZVEZE SLOVENIJE 2023 

 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 
 
1) Tekmovalni program Šahovske zveze Slovenije sprejema Upravni odbor Šahovske zveze 

Slovenije na predlog tekmovalne komisije pred začetkom novega tekmovalnega leta. Morebitne 
predloge za spremembo tekmovalnega programa, zvrsti in oblike šahovskih tekmovanj med letom 

sprejema in obravnava tekmovalna komisija ŠZS. Vse sprejete in potrjene spremembe se uveljavijo 
v prihodnjem tekmovalnem letu. 

 
2) Prednost pri izvedbi tekmovanj imajo državna prvenstva, kategorizirana pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije. Predvideni termini izvedbe državnih prvenstev se lahko naknadno spremenijo v 
soglasju s TK in pisarno ŠZS, če se pokrivajo z uradnimi prvenstvi ECU ali FIDE (če pride do 
sprememb pri izvedbi mednarodnih tekmovanj). 

 
3) Državna prvenstva se zaradi razvoja šaha in popularizacije šahovske igre po vsej Sloveniji ter 

dolgoročnega zmanjšanja stroškov nastopanja na tekmovanjih praviloma izvajajo izmenično v dveh 
geografskih delih Slovenije: zahod (regije Dolenjska, Gorenjska, Ljubljana, Notranjska, Obala, 

Primorska) in vzhod (regije Celje, Koroška, Maribor, Pomurje, Posavje in Zasavje). 

 
4) Tekmovalna komisija Šahovske zveze Slovenije, ki je strokovni organ UO ŠZS, pripravi 

Preglednico tekmovanj ŠZS za tekmovalno leto (priloga 1) in z razpisom poišče samostojne 
organizatorje ali soorganizatorje, ki državno prvenstvo organizirajo pod okriljem ŠZS. Ti se na razpis 

javijo z izpolnjenim obrazcem Ponudba za izvedbo šahovskega tekmovanja ŠZS (priloga 3) – na ŠZS 
poslana ponudba velja za dokončno in je ni možno naknadno spremeniti. Izbrani izvajalec pravočasno 

(vsaj šest tednov pred tekmovanjem) pripravi razpis, ki ga pred objavo potrdi TK in pisarna ŠZS – v 
razpisu zapisani pogoji postanejo obvezni za ŠZS, organizatorja ter vse udeležence in udeleženke 

tekmovanj.  

 

5) Izbrani izvajalec DP lahko odpove organizacijo tekmovanja za prihodnje leto do konca tekočega 
koledarskega leta (npr. do konca leta 2020 za prvenstva, ki bodo v 2021), za tekmovanja v januarju 

pa vsaj 1 mesec pred tekmovanjem. V nasprotnem primeru se mu lahko odvzame pravica za 
organizacijo državnih prvenstev v prihodnji sezoni. 

 

6) Na državnih prvenstvih ŠZS (razen kadar ta potekajo v obliki OPEN turnirjev v standardnem 

šahu) lahko nastopajo le registrirani šahisti in šahistke z veljavno tekmovalno licenco za 

tekoče leto, državljani in državljanke Republike Slovenije po Registracijskem pravilniku. Po 

43.7.2. sklepu Občnega zbora je tekmovalna licenca obvezna za vsa tekmovanja, ki se 

kategorizirajo pri OKS. Na vseh ostalih državnih prvenstvih lahko nastopajo le registrirani 
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šahisti in šahistke za tekoče leto, državljani in državljanke Republike Slovenije po 

Registracijskem pravilniku. Pri tem velja naslednja opredelitev starostnih kategorij: 

1. do x let: pomeni, da so v tekmovalnem letu stari največ x let 

2. nad x let: pomeni, da so v tekmovalnem letu stari vsaj x let 

 

7) S prijavo na tekmovanje se igralec/igralka strinja z uporabo osebnih podatkov v namen objave 

seznama prijavljenih, obračun ratinga SLO/FIDE in objavo rezultatov tekmovanja, kjer bodo 

navedeni ime, priimek, letnica rojstva, rating in uvrstitev na tekmovanju. Prav tako soglaša z uporabo 

naštetih podatkov za objavo le teh na portalu ŠZS pod ID kartico igralca/ke. 

 

8) Vsa državna prvenstva ŠZS se obvezno ratingirajo pri FIDE (ustrezno glede na zvrst šaha: 

Elo, rapid ali blitz) in za enotni slovenski rating. Izjemoma FIDE ratingiranje ni potrebno za vsa 
šolska šahovska državna prvenstva. 

 
9) Vsi šahisti, šahistke, trenerji/-ke in spremljevalci/-ke na slovenskih državnih prvenstvih 

morajo upoštevati določila FIDE glede omejitve in prepovedi uporabe vseh elektronskih naprav 

(po navodilih ACC pri FIDE). V igralnem prostoru (kar zajema tudi prostore za počitek med 

igranjem in WC) nihče ne sme imeti ali uporabljati nikakršnih elektronskih naprav ali pripomočkov, 

ki omogočajo povezovanje in prenos podatkov (GSM aparati, različni računalniki, pametne ure ipd.), 
sicer bodo takoj kaznovani z izgubo partije in odstranitvijo iz igralnega prostora. 

 
10) Vsakršen doping je prepovedan! Pri tem doping pomeni uporabo sredstev, prepovedanih 

s pravili WADA (World Anti Doping Association) in SLOADO (Nacionalne antidopinške 

organizacije). Prekršek je tudi sodelovanje oziroma spodbujanje drugih oseb k uporabi drog in kršitvi 

pravil o dopingu. Vsak tekmovalec in tekmovalka mora na zahtevo uradne osebe, zadolžene za doping 
kontrolo, obvezno pristopiti k testu dopinga. Če testiranje odkloni (ne glede na razlog), velja, da bi 

bil rezultat njegovega testa pozitiven. Vsak pozitivni rezultat je potrebno nemudoma sporočiti UO 
ŠZS in disciplinski komisiji, ki sprejme ustrezne disciplinske ukrepe proti kršitelju pravil o dopingu. 

V igralnem prostoru je prepovedano uživanje alkohola in ostalih poživil. Prav tako na šahovskih 
tekmovanjih ni dovoljeno kajenje (razen, če je za to predviden poseben odmaknjen prostor tako, da 
ne moti ostalih udeležencev/-k tekmovanja). 

 
11) Od vseh šahistov, šahistk, trenerjev/-k in spremljevalcev/-k na slovenskih državnih prvenstvih 

se pričakuje primerno športno in kulturno vedenje brez motenja ostalih udeležencev tekmovanja ter 
ustrezna splošno urejenost, sicer ima organizator pravico, da posameznikom/-cam prepove vstop v 

igralni prostor. Prav tako se na vseh državnih prvenstvih in ostalih šahovskih tekmovanjih spodbuja 
upoštevanje kodeksa oblačenja Evropske šahovske zveze. 

 
12) Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci-ke med šahovskimi državnimi prvenstvi oziroma bivanjem 
niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato Šahovska zveza Slovenije oziroma drugi organizatorji 
šahovskih državnih prvenstev ne prevzema/-jo nikakršnih obveznosti iz tega naslova. 

 
13) »Sofia rule«: za vsa državna prvenstva v standardnem šahu velja prepoved remija pred 
zaključeno 30. potezo brez soglasja glavnega sodnika. 

 
14) Državna šahovska prvenstva lahko sodijo le sodniki in sodnice z licenco ŠZS za tekoče leto, prav 
tako morajo licenco imeti namestniki/-ce glavnih sodnikov/-c. Seznam sodnikov in sodnic z licenco 

pripravi in objavi odbor sodnikov pri ŠZS. Glavni sodnik/-ca mora v desetih dneh po zaključenem 
prvenstvu na ŠZS (info@sah-zveza.si) poslati sodniško poročilo z ustrezno dokumentacijo. 

Organizator državnega prvenstva plača delo in stroške sodnikov/-c po Pravilniku o nagrajevanju 

sodnikov. 

 
15) Turnirski odbori (razsodišča), ki rešujejo morebitne pritožbe na sodnikove odločitve, se izvolijo 

mailto:info@sah-zveza.si


3  

iz vrst šahistov, šahistk, trenerjev/-k in spremljevalcev/-k. V turnirski odbor se imenuje enega 
predsednika/-co, dva člana/-ici in dva namestnika/-ci (ki morajo biti iz različnih klubov). Turnirski 

odbori so zadnja stopnja pri reševanju pritožb. Vsak član/-ica šahovske organizacije, ki sprejme 

članstvo v turnirskem odboru prvenstva, mora biti prisoten/-na (oziroma dosegljiv/-a) na tekmovanju do 
njegovega konca. Turnirski odbori in njihovi člani/-ice ne morejo prenesti svojih pristojnosti na ŠZS in so 
disciplinsko odgovorni, če s svojimi odločitvami kršijo Pravila igre FIDE, pravilnike ŠZS in kodeks šahovske 
etike. 

 

16) Za prvenstva plačajo udeleženci-ke in ekipe ustrezno prijavnino za delno kritje organizacijskih 
stroškov. Prijavnino je treba plačati organizatorju do roka v razpisu oziroma najkasneje do začetka 
tekmovanja, sicer lahko organizator zavrne nastop posameznika ali ekipe na državnem prvenstvu. 
Maksimalni zneski prijavnin na državnih prvenstvih ŠZS so: 

 

a) posamično člansko DP (standardni šah, 9 kol): 60 € 

b) posamično mladinsko DP (standardni šah, 9 kol): 30 € 

c) ekipno DP (državna članska liga, standardni šah, 6 desk, 9 kol): 240 € (pogoj je prenos vseh partij 

v živo, v nasprotnem primeru je prijavnina 100 € ) 

d) ekipno DP do 20 let (mladinska liga fantje, standardni šah, 3 deske, 7 kol): 80 € 

e) ekipno DP do 20 let (mladinska liga dekleta, standardni šah, 2 deski, 5 kol): 40 € 

f) ekipno DP do 16 let (kadetska liga fantje, standardni šah, 3 deske, 5 kol): 50 € 

g) posamično člansko DP (pospešeni šah, 9 kol): 15 € 

h) posamično člansko DP (hitropotezni šah, 11 kol): 10 € 

 
 

Organizator lahko ponudi tudi nižjo prijavnino. Prijavnine na prvenstvih se lahko povečajo v soglasju 
s TK in pisarno ŠZS, če se pojavijo dodatni stroški tekmovanja, ki bistveno vplivajo na kakovost 
izvedbe tekmovanja (npr. elektronski prenos partij). 

 

Izbrani izvajalec DP lahko odpove organizacijo tekmovanja za prihodnje leto do konca tekočega 
koledarskega leta (npr. do konca 2022 za prvenstva, ki bodo v 2023), za tekmovanja v januarju pa 
vsaj 1 mesec pred tekmovanjem. V nasprotnem primeru se mu lahko odvzame pravica za 
organizacijo državnih prvenstev v prihodnji sezoni. 

 

 

17) Za ligaška tekmovanja, ki ne štejejo za kategorizacijo pri OKS (1., 2., 3. Članska liga 
vzhod/zahod, 1. Ženska liga, 1. Mladinska liga, Pokal ŠZS), se klub lahko odloči za ekipno 
tekmovalno licenco. Če imajo člani ekipe individualne tekmovalne licence, ne potrebujejo ekipne 
tekmovalne licence. 

 
Število igralcev Znesek ekipne tekmovalne licence 

do 18 igralcev 60 € 

do 12 igralcev 40 € 

do 6 igralcev 20 € 

 

18) Priloge k Tekmovalnemu programu Šahovske zveze Slovenije so: 

1) Preglednica tekmovanj ŠZS za tekmovalno leto 

(http://www.sah-zveza.si) 

2) Sestava ligaških tekmovanj ŠZS za tekmovalno leto 

(http://www.sah-zveza.si)) 

3) Ponudba za izvedbo šahovskega tekmovanja ŠZS 

(http://www.sah-zveza.si) 

4) Koledar mednarodnih tekmovanj FIDE in ECU 
a) http://www.fide.com/calendar.html 

http://www.sah-zveza.si/
http://www.sah-zveza.si/
http://www.sah-zveza.si/
http://www.sah-zveza.si/
http://www.fide.com/calendar.html
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b) http://www.europechess.org/calendar/ 

 

 

II. POSAMIČNA PRVENSTVA 

 
 
1) Na posamičnih prvenstvih Šahovske zveze Slovenije se za določanje končne uvrstitve 

uporabljajo naslednji kriteriji (v zapisanem vrstnem redu): 

a) Bergerjev sistem: večje število osnovnih (šahovskih) točk, rezultat proti zmagovalcem, 

Sonneborn-Bergerjev koeficient, medsebojni rezultat-i, večje število zmag in večje število 
zmag s črnimi figurami. 

b) švicarski sistem: večje število osnovnih (šahovskih) točk, medsebojni rezultat-i (če so vsi 

igralci iste točkovne skupine igrali med seboj), Buchholz-1 (ne upošteva se le najslabši 
nasprotnik), Buchholz koeficient, večje število igranih iger s črnimi figurami, večje število 

zmag (brez upoštevanja iger dobljenih s kontumacem ali ko je igralec/-ka prost). 

c) v primeru, da so vsi kriteriji enaki, se pri obeh igralnih sistemih za kritična mesta takoj 

odigra dodatni dvoboj (troboj …) v pospešenem (10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo) 
in/ali hitropoteznem tempu (3 minute z dodatkom 2 sekundi/potezo). Barve figur za prvo 

partijo se žrebajo, v drugi partiji se barve zamenjajo. Če je rezultat še vedno izenačen, se 
odigra še »zlata partija«. Barve figur se žrebajo, beli ima 6 minut, črni pa 5 minut igralnega 

časa – igralcu/-ki s črnimi figurami zadošča remi! 

 
2) Na vseh posamičnih državnih prvenstvih Šahovske zveze Slovenije se startna lista 
igralcev/-k določa na podlagi FIDE ratinga (ustrezno glede na zvrst šaha: Elo, rapid ali blitz). 

 

3) Člansko državno prvenstvo v standardnem šahu je odprto, igra se 9 kol po švicarskem 
sistemu z igralnim časom 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo. 

Praviloma se igra ena partija na dan, enkrat pa lahko tudi dve partiji na dan. Na prvenstvu mora biti 
zagotovljen ustrezen nagradni sklad (v dogovoru z UO ŠZS). Člansko državno prvenstvo lahko 

poteka tudi v okviru kakšnega od OPEN turnirjev v standardnem šahu v Sloveniji. 

 

4) Državno prvenstvo članic v standardnem šahu je zaprto in na njem lahko nastopi 10 šahistk: 

1. najboljše tri z lanskega državnega prvenstva (v primeru odpovedi so rezerve po uvrstitvi 
na lanskem državnem prvenstvu ob pogoju, da so dosegle vsaj polovico možnih točk), 

2. najboljše tri po FIDE Elo ratingu za standardni šah v mesecu pred začetkom državnega 

prvenstva (v primeru odpovedi, lahko prazna mesta popolnijo velemojstrice.), 
3. najbolje uvrščeni igralki iz kvalifikacij (kvalifikacije so odprte in praviloma potekajo v okviru 

enega ali dveh OPEN turnirjev v Sloveniji, v primeru odpovedi je rezerva naslednje uvrščena 

ob pogoju, da je bila uvrščena v prvo polovico žensk na kvalifikacijah), 

4. ena igralka po izboru selektorja ženske reprezentance, 

5. ena igralka po izboru organizatorja državnega prvenstva članic, 

6. morebitne preostale rezerve določita selektorja mladinske in ženske reprezentance. 

Igra se 9 kol po Bergerjevem sistemu z igralnim časom 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z 

dodatkom 30 sekund/potezo. Praviloma se igra ena partija na dan, enkrat pa lahko tudi dve partiji na 
dan. Na prvenstvu mora biti zagotovljen ustrezen nagradni sklad (v dogovoru z UO ŠZS). Članska 

državna prvakinja se uvrsti v slovensko žensko reprezentanco. 

S sklepom UO ŠZS se lahko prvenstvo izvede tudi po švicarskem sistemu ali v okviru OPEN 

turnirja v standardnem šahu v Sloveniji. 

 
5) Absolutno mladinsko državno prvenstvo v standardnem šahu je odprto, igra se 7–9 kol po 

enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu v dveh ločenih kategorijah: mladinci (do 20 let) in 
mladinke (do 20 let). Igralni čas je 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 30 

http://www.europechess.org/calendar/
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sekund/potezo, ali 90 minut z dodatkom 30 sekund/potezo. Prvenstvi lahko potekata tudi v okviru 

odprtega članskega prvenstva ali v okviru kakšnega od OPEN turnirjev v standardnem šahu v 
Sloveniji. 

 
6) Mladinsko državno prvenstvo v standardnem šahu praviloma poteka v drugem tednu 

zimskih šolskih počitnic. Najboljši na prvenstvu se lahko uvrstijo na svetovno oziroma evropsko 

prvenstvo v svojih starostnih kategorijah v skladu s Pravilnikom o uvrščanju na evropska in 
svetovna prvenstva v starostnih razredih od 8. do 20. leta. Obvezen pogoj za nastop na tem 

državnem prvenstvu je nastop na regijskih kvalifikacijah, ki se praviloma izvedejo v drugi 

polovici januarja tekočega leta v dvanajstih slovenskih regijah, razen za igralce in igralke, ki 

že imajo FIDE Elo rating za standardni šah! Na samem državnem prvenstvu se igra v dvanajstih 
ločenih starostnih kategorijah, največ 9 kol po enokrožnem oziroma dvokrožnem Bergerjevem ali 

švicarskem sistemu: 

1. fantje do 18 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 30 
sekund/potezo, največ 7 dni; 

2. dekleta do 18 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 
30 sekund/potezo, največ 7 dni; 

3. fantje do 16 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 30 
sekund/potezo, največ 7 dni; 

4. dekleta do 16 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 
30 sekund/potezo, največ 7 dni; 

5. fantje do 14 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 30 
sekund/potezo, največ 7 dni; 

7. dekleta do 14 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 

30 sekund/potezo, največ 7 dni; 

8. fantje do 12 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 

30 sekund/potezo, največ 7 dni; 

9. dekleta do 12 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 
30 sekund/potezo, največ 7 dni; 

10. fantje do 10 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z dodatkom 
30 sekund/potezo, največ 7 dni; 

11. dekleta do 10 let: odprto, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z 
dodatkom 30 sekund/potezo, največ 7 dni; 

12. fantje do 8 let: odprto, igralni čas 60 minut z dodatkom 30 sekund/potezo, največ 3 
dni; 

13. dekleta do 8 let: odprto, igralni čas 60 minut z dodatkom 30 sekund/potezo, največ 3 dni; 

 
7) Posamična državna prvenstva v pospešenem šahu se igrajo z igralnim časom 10 minut z 

dodatkom 5 sekund/potezo, največ 9 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu v 
šestnajstih ločenih kategorijah: člani, članice, mladinci (do 20 let), mladinke (do 20 let), mladinci 

(do 18 let), mladinke (do 18 let), kadeti (do 16 let), kadetinje (do 16 let), kadeti (do 14 let), 
kadetinje (do 14 let), cicibani (do 12 let), cicibanke (do 12 let) ter v štirih kategorijah za najmlajše 

(fantje do 10, let, deklice do 10 let, fantje do 8 let in deklice do 8 let). V primeru majhnega števila 

prijav (manj kot šest igralcev/-k) v posamezni starostni kategoriji se lahko prvenstva smiselno 
združujejo. 

 
8) Posamična državna prvenstva v hitropoteznem šahu se igrajo z igralnim časom 3 minute z 
dodatkom 2 sekundi/potezo, največ 11 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu v 

šestih ločenih kategorijah: člani, članice, mladinci (do 20 let), mladinke (do 20 let), kadeti (do 16 let) 
in kadetinje (do 16 let). V primeru majhnega števila prijav (manj kot šest igralcev/-k) v posamezni 

starostni kategoriji se lahko prvenstva smiselno združujejo. 
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III. EKIPNA PRVENSTVA 

 
 
1) Na ekipnih prvenstvih Šahovske zveze Slovenije se za določanje končne uvrstitve 

uporabljajo naslednji kriteriji (v zapisanem vrstnem redu): 

 
a) Bergerjev sistem: meč točke, osnovne (šahovske) točke, medsebojni rezultat-i po meč 

točkah, FIDE Sonneborn-Berger koeficient (FIDE S-B b5: vsota vseh zmnožkov med 

končnimi osnovnimi točkami nasprotnikov pomnoženo z osnovnimi točkami, ki jih je ekipa 

osvojila proti temu nasprotniku), medsebojni rezultat-i po osnovnih točkah (po pokalnem 
sistemu); 

b) švicarski sistem: meč točke, Khanty Mansysk Sonneborn-Berger (KM-SB: seštevek meč 

točk nasprotnika, z izjemo nasprotnika, ki je dosegel najmanj meč točk, pomnoženo s 
številom osnovnih točk doseženih proti temu nasprotniku; če imata dva ali več nasprotnikov 

isto število meč točk, se izloči nasprotnik z najnižjim zmnožkom), osnovne (šahovske) 
točke, Buchholz koeficient po osnovnih točkah, Sonneborn-Berger koeficient po osnovnih 

točkah (seštevek osnovnih točk proti premaganim nasprotnikom in polovica osnovnih točk 
proti nasprotnikom, kjer ni bilo zmagovalca); 

c) pokalni sistem (tudi »zlati« dvoboji za odločilna mesta): zmaga v dvoboju po osnovnih 

(šahovskih) točkah, v primeru neodločenega rezultata v dvoboju na n deskah pa zmaga 

po osnovnih točkah na prvih n-1 deskah, nato zmaga na prvih n-2 deskah … Če se vse 

partije v takem dvoboju končajo z remijem, zmaga ekipa s črnimi figurami na prvi deski; 

d) v primeru, da so vsi kriteriji enaki, se pri Bergerjevem in švicarskem sistemu za kritična 
mesta takoj odigra dodatni dvoboj (troboj …) v pospešenem (10 minut z dodatkom 5 

sekund/potezo) in/ali hitropoteznem tempu (3 minute z dodatkom 2 sekundi/potezo). Barve 
figur za prvo partijo se žrebajo, v drugi partiji se barve zamenjajo. V primeru neodločenega 

rezultata se odigra še »zlati« dvoboj! 

 

 
2) Klubi, ki ne potrdijo svoje udeležbe v različnih ligaških tekmovanjih v standardnem šahu (velja 

za vse stopnje in starostne kategorije) do 31. januarja v tekočem letu, izpadejo v nižjo stopnjo 
tekmovanja in jih ŠZS praviloma nadomesti z ekipo iz nižje lige do popolnitve lige. Prednost pri 

popolnitvi imajo prve tri ekipe iz nižje lige, nato pa klub, ki je v preteklem letu izpadel iz te lige. 
Klubi lahko izstop iz posameznega tekmovanja javijo do 2 meseca pred pričetkom tekmovanja, če je 

znan razpis tekmovanja oz. teden dni po objavi razpisa tekmovanja. Če izstopijo po tem roku, se 
kaznujejo z izpadom iz vseh lig (ne glede na uvrstitev) in v naslednjem letu v vseh konkurencah igrajo 

v najnižjih stopnjah vseh tekmovanj. 

 
3) Članska ligaška tekmovanja v standardnem šahu samostojno (v okviru veljavnih pravilnikov) 
vodijo odbori lig, ki jih sestavlja po en predstavnik vsakega kluba. Pri tem morajo upoštevati termine 
za izvedbo, ki jih določi Tekmovalna komisija ŠZS. V primeru nesoglasij o izvedbi ali poteku lige 
lahko funkcijo odbora lige prevzame UO ŠZS. 

 
4) V državni ligi, 1. in 2. državni ligi lahko nastopa le ena ekipa posameznega kluba, v 3. ligi pa 

lahko nastopita dve ali več ekip posameznega kluba, ki pa morata v prvem kolu igrati med seboj. 

V članskih ekipah lahko nastopajo tudi ženske in mladinci/-ke tega kluba, čeprav so nastopali ali 

bodo nastopili v svojem ligaškem tekmovanju. V odprtih ligah in ostalih odprtih ekipnih tekmovanjih 

v vseh zvrsteh šaha lahko nastopa več ekip istega kluba, ki pa naj v prvem kolu z dirigiranim žrebom 

igrajo med sabo. Nikomur od igralcev ali igralk ni dovoljeno hkratno igranje več partij v različnih 

kategorijah tekmovanj. 

 

5) Na ekipnih državnih prvenstvih lahko v vseh zvrsteh šaha nastopajo tudi tuji tekmovalci/-ke, ki 
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jih klubi pravočasno registrirajo in pred tekmovanjem za njih plačajo ustrezno takso ŠZS. Pri tem 

velja, da mora za ekipo v vsakem kolu nastopiti več kot polovica domačih igralcev. 

 

6) Število igralcev v ekipah se določi po formuli: n desk + 2n rezerv. Vrstni red igralcev/-k v 

osnovni postavi ekip, ki velja za celotno tekmovanje ne glede na sistem tekmovanja ali zvrst 

šaha, se določa po presoji kapetana. Pri tem sme imeti igralec na poljubni deski v članski  ekipi 

največ 150 točk (v mladinski, kadetski ali cicibanski ekipi največ 100 točk) nižji FIDE rating 

(ustrezno glede na zvrst šaha: Elo, rapid ali blitz) od igralcev na nižjih deskah. Pri ekipnih 

tekmovanjih v standardnem šahu, kjer se partije prenašajo v živo, naj se spremembe osnovnih postav 

sporočijo sodniku najkasneje eno uro pred kolom, na vseh ostalih tekmovanjih v standardnem šahu 

pa najkasneje pol ure pred kolom. Način sporočanja (v živo, z elektronsko pošto, z mobilnimi telefoni 

ipd.) se določi z razpisom tekmovanja. 

 

 
7) Klub, ki nastopa v Državni članski ligi, Prvi članski ligi vzhod in Prvi članski ligi zahod, 

mora v letu 2022 obvezno nastopiti še v dveh različnih ekipnih tekmovanjih (enem moškem 

mladinskem in enem ženskem tekmovanju), da zadrži status nastopanja v zgoraj omenjenih 

ligah v letu 2023: 

1) v katerikoli moški mladinski ligi (Državna mladinska liga, Prva mladinska liga ali Prva 
kadetska liga) in 

2) v katerikoli ženski ligi (Državna ženska liga, Prva ženska liga, Državna liga mladink ali 
Prva liga kadetinj)!  

 

Morebitna odsotnost ekip nekega kluba v naštetih tekmovanjih se kaznuje z izpadom vseh ekip tega 
kluba v najnižjo ligo v vseh stopnjah lig v prihodnjem tekmovalnem letu! Za izpolnitev pogoja 
mora ekipa nastopiti na posameznem tekmovanju v več kot polovici kol. 

 
8) V standardnem šahu se tekmuje na naslednjih ekipnih državnih prvenstvih (glej tudi 
prilogo 2): 

1.1. Državna članska liga: nastopa 10 uvrščenih ekip, igra se na 6 deskah + 12 rezerv, 9 kol 
po enokrožnem Bergerjevem sistemu, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z 

dodatkom 30 sekund/potezo. Zmagovalna ekipa lahko zastopa Slovenijo v evropskem 

članskem klubskem prvenstvu v prihodnjem letu (UO ŠZS lahko dovoli nastop na tem 
tekmovanju tudi drugi in tretji ekipi), iz lige pa izpadeta deveta in deseta ekipa. Praviloma 
se igra ena partija na dan, enkrat pa lahko tudi dve partiji na dan. 

1.2. Ostale članske ekipe lahko nastopijo v nižjih članskih ligah po teritorialni pripadnosti. 
Prvaki teh lig se praviloma uvrstijo v višjo ligo, zadnjeuvrščena-/i ekipa/-i pa praviloma 

izpade/-ta v nižjo ligo – v primeru potreb po popolnitvi višjih lig lahko napreduje več ekip: 

a) Prva članska liga zahod: nastopa 10 uvrščenih ekip, igra se na 6 deskah + 12 rezerv, 
9 kol po enokrožnem Bergerjevem sistemu, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, 
ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo. 

b) Prva članska liga vzhod: nastopa 10 uvrščenih ekip, igra se na 6 deskah + 12 rezerv, 
9 kol po enokrožnem Bergerjevem sistemu, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, 
ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo. 

c) Druga članska liga zahod: nastopa 10 uvrščenih ekip, igra se na 6 deskah + 12 

rezerv, 9 kol po enokrožnem Bergerjevem sistemu, igralni čas 90 minut z dodatkom 
30 sekund/potezo. 

d) Druga članska liga vzhod: nastopa 10 uvrščenih ekip, igra se na 6 deskah + 12 

rezerv, 9 kol po enokrožnem Bergerjevem sistemu, igralni čas 90 minut z dodatkom 

30 sekund/potezo. 

e) Tretja članska liga zahod: odprta, igra se na 4 deskah + 8 rezerv, največ 9 kol po 
enokrožnem Bergerjevem sistemu ali švicarskem sistemu, igralni čas 90 minut z 
dodatkom 30 sekund/potezo. 
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f) Tretja članska liga vzhod: odprta, igra se na 4 deskah + 8 rezerv, največ 9 kol po 
enokrožnem Bergerjevem sistemu ali švicarskem sistemu, igralni čas 90 minut z 

dodatkom 30 sekund/potezo. 

2. Pokalno člansko tekmovanje: odprto (z največ dvema ekipama iz istega kluba), igra se na 

4 deskah + 8 rezerv, največ 5 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, 
igralni čas 90 minut z dodatkom 30 sekund/potezo. Zmagovalec prejme prehodni pokal 

Šahovske zveze Slovenije. 

3. Državna ženska liga: nastopa 8 uvrščenih ekip, igra se na 3 deskah + 6 rezerv, 7 kol po 

enokrožnem Bergerjevem sistemu, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, ves čas z 
dodatkom 30 sekund/potezo. Zmagovalna ekipa lahko zastopa Slovenijo v evropskem 

klubskem prvenstvu članic v prihodnjem letu, iz lige pa izpade osma ekipa. Praviloma se 
igra ena partija na dan, enkrat pa lahko tudi dve partiji na dan. 

4. Državna mladinska liga (do 20 let): nastopa 8 uvrščenih ekip, igra se na 3 deskah + 6 

rezerv, 7 kol po enokrožnem Bergerjevem sistemu, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 

minut, ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo. Iz lige izpade osma ekipa. Vsako ekipo mora 

obvezno spremljati odrasli spremljevalec/trener, ki ne sme biti eden od igralcev/-k. 

5. Državna liga mladink (do 20 let): odprta, igra se na 2 deskah + 4 rezerve, največ 7 kol po 
enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, igralni čas 90 minut/40 potez + 30 minut, 
ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo. Vsako ekipo mora obvezno spremljati odrasli 
spremljevalec/trener, ki ne sme biti eden od igralcev/-k. 

6. Prva kadetska liga (do 16 let): odprta, igra se na 3 deskah + 6 rezerv, največ 7 kol po 
enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, igralni čas 90 minut z dodatkom 30 
sekund/potezo. Vsako ekipo mora obvezno spremljati odrasli spremljevalec/trener. 

7. Prva liga kadetinj (do 16 let): odprta, igra se na 2 deskah + 4 rezerve, največ 7 kol po 
enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, igralni čas 90 minut z dodatkom 30 
sekund/potezo. Vsako ekipo mora obvezno spremljati odrasli spremljevalec/trener. 

 
9) Za popolnitev Državne ženske lige in Državne mladinske lige (do 8 ekip) se tekmuje v ustrezni 
prvi ligi v pospešenem šahu: 

1. Prva ženska liga: odprta, igra se na 2 deskah + 4 rezerve, največ 9 kol po enokrožnem 
Bergerjevem ali švicarskem sistemu, igralni čas 20 minut z dodatkom 10 sekund/potezo, 

zmagovalna ekipa se uvrsti v Prvo žensko ligo v prihodnjem letu. 

2. Prva mladinska liga: odprta, igra se na 3 deskah + 6 rezerv, največ 9 kol po enokrožnem 
Bergerjevem ali švicarskem sistemu, igralni čas 20 minut z dodatkom 10 sekund/potezo, 
zmagovalna ekipa se uvrsti v Prvo mladinsko ligo v prihodnjem letu. 

 
10) Ekipna državna prvenstva v pospešenem šahu se igrajo z igralnim časom 10 minut z 

dodatkom 5 sekund/potezo, največ 9 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu v osmih 

ločenih kategorijah: 
1. člani: na 4 deskah + 8 rezerv, 

2. mladinci (do 20 let), kadeti (do 16 let) in cicibani (do 12 let): na 3 deskah + 6 rezerv, 

3. članice, mladinke (do 20 let), kadetinje (do 16 let) in cicibanke (do 12 let): na 2 deskah + 
4 rezerve. 

 
11) Ekipna državna prvenstva v hitropoteznem šahu se igrajo z igralnim časom 3 minute z 
dodatkom 2 sekundi/potezo, največ 9 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu v šestih 
ločenih kategorijah: 

1. člani: na 4 deskah + 8 rezerv, 

2. mladinci (do 20 let) in kadeti (do 16 let): na 3 deskah + 6 rezerv, 

3. članice, mladinke (do 20 let) in kadetinje (do 16 let): na 2 deskah + 4 rezerve. 
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12) Za preprečevanje nastopanja s praznimi deskami na vseh ekipnih tekmovanjih, kar kaže na 

nespoštljiv odnos do nasprotnikov, organizatorja tekmovanja, sodnikov in ŠZS v celoti, so v veljavi 
kazni, ki naj se po končanem prvenstvu vplačajo na račun ŠZS (ta sredstva se nato namensko 

porabljajo za razvoj mladinskega šaha). 
 

 
Tekmovanje Višina kazni/dan 

Državna liga (člani in članice) 200 € 

Prva članska liga (vzhod in zahod), Državna mladinska liga 100 € 

Vse ostale lige in ekipna državna prvenstva 50 € 
 

Za upravičeno odsotnost (samo za en dan, naslednji dan mora ekipa priskrbeti rezervo) se šteje uradno 
dokazilo (zdravniško opravičilo, policijski zapisnik ipd.), ki ga mora ekipa priskrbeti do konca 
tekmovanja. V primeru neplačila kazni se klub za določen čas (do plačila) suspendira iz vseh 
tekmovanj ŠZS! 

 

 

IV./A OSNOVNOŠOLSKA PRVENSTVA 

 

1) Uradna osnovnošolska šahovska državna prvenstva potekajo pod okriljem in po pravilih 

Zavoda za šport Republike Slovenije Planica. Informacije o poteku vseh šolskih športnih 
tekmovanj, starostne kategorije ipd. so vsako šolsko leto objavljene na spletnem portalu 

http://www.sportmladih.net/ 
 

2) Občinska šolska športna tekmovanja praviloma izvajajo lokalne službe za šport, področna pa 
potekajo pod vodstvom področnih koordinatorjev. Osnovnošolska tekmovalna področja v sistemu 
vseh šolskih športnih tekmovanj so: 

 
 Področje  Vključene občine 

 

Celje 

Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška 

Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 

 
Dolenjska 

Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Črnomelj, Semič, 

Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk 

Domžale Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda 

 

Gorenjska 

Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, 

Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko 

 

Goriška 

Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, 

Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno 

 
Grosuplje 

Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log-Dragomer, Ig, 

Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Sodražica 

 
Koroška 

Ravne, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, 

Slovenj Gradec, Mislinja 

Ljubljana Ljubljana, Dol pri Ljubljani 

 
Maribor 

Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sv. Trojica v Sl. Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, 

Sv. Ana, Sv. Jurij v Sl. Goricah, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi 

Notranjska Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica 

Obala Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Ankaran 

 

Podravje 

Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče 

ob Dravi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, 

Oplotnica, Podlehnik 

 

Pomurje 

Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, 

Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij, Velika Polana, Grad, 

Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej 

Posavje Krško, Kostanjevica ob Krki, Sevnica, Brežice, Radeče 

Velenje Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj 

Zasavje Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji 

http://www.sportmladih.net/
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V drugi tabeli so navedeni tudi področni koordinatorji in koordinatorice osnovnošolskih šahovskih 

prvenstev, ki po končanem posamičnem oziroma ekipnem področnem prvenstvu v roku petih 

delovnih dni pošljejo na ŠZS poročilo o področnem prvenstvu in označijo učenke in učence 

oziroma ekipe, ki so se uvrstili/-e na državno prvenstvo osnovnih šol. 

 
3) Vsi tekmovalci/-ke na vseh osnovnošolskih prvenstvih morajo biti učenci/-ke slovenskih 
osnovnih šol. Na vseh osnovnošolskih šahovskih tekmovanjih (občinska, medobčinska, področna in 
državna) se startna lista igralcev oziroma ekip določa na podlagi enotnega slovenskega ratinga. 

 
4) Vsa uradna šolska šahovska tekmovanja potekajo po pravilih za pospešeni šah, največ 9 

kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu. Priporočen igralni čas je 10 minut z 

dodatkom 5 sekund/potezo (občinska/medobčinska prvenstva lahko z igralnim časom 15 minut) 
Vsa šolska šahovska tekmovanja (še posebej državna) naj se ratingirajo za enotni slovenski rating. 

 

5) Posamična osnovnošolska šahovska tekmovanja se izvajajo v treh stopnjah: 

1. občinska oziroma medobčinska prvenstva naj se izvedejo do konca novembra v tekočem 
šolskem letu, so odprta za vse mlade igralce in igralke ter se praviloma igrajo v šestih ločenih 

starostnih skupinah: najmlajši učenci (do 9 let, prva triada, ni obvezno), najmlajše učenke 
(do 9 let, prva triada, ni obvezno), mlajši učenci (do 12 let, druga triada), mlajše učenke (do 

12 let, druga triada), starejši učenci (do 15 let, tretja triada) in starejše učenke (do 15 let, 

tretja triada); 

2. področna prvenstva naj se izvedejo do konca decembra v tekočem šolskem letu, na njih 

naj se uvrstijo npr. šahisti in šahistke, ki so uvrščeni v prvo polovico nastopajočih ali tisti, 
ki so uvrščeni v prvo deseterico na občinskem prvenstvu (po dogovoru s področnim 

koordinatorjem/-ico), praviloma se igrajo v šestih ločenih starostnih skupinah: najmlajši 
učenci (do 9 let, prva triada, ni obvezno), najmlajše učenke (do 9 let, prva triada, ni 

obvezno), mlajši učenci (do 12 let, druga triada), mlajše učenke (do 12 let, druga triada), 
starejši učenci (do 15 let, tretja triada) in starejše učenke (do 15 let, tretja triada); 

3. državno prvenstvo poteka v januarju tekočega šolskega leta v štirih ločenih starostnih 

skupinah: mlajši učenci (do 12 let, druga triada), mlajše učenke (do 12 let, druga triada), 
starejši učenci (do 15 let, tretja triada) in starejše učenke (do 15 let, tretja triada). V vsaki 

  Področje   Ime in priimek GSM E-mail 

Slovenija Nina Rob 041/686-746 info@sah-zveza.si 

Celje David Plevnik 041/536-873 davidplevnik@yahoo.com 

Dolenjska Robert Rudman 031/681-119 robert_rudman@t-2.net 

Domžale Marta Grilj 051/302-591 marta.grilj.zavod-sport@siol.net 

Gorenjska Janez Petrovič 041/406-369 ga.nota@siol.net 

Goriška Matjaž Lovišček 031/546-404 matjaz.loviscek@gmail.com  

Grosuplje Ana Srebrnič 031/376-897 ana@velemojstrica.si  

Koroška Jernej Selič 031/331-290 mind.controler@gmail.com 

Ljubljana Vlastimir Djurdjević 051/639-221 
vlastimir.djurdjevic@slo-

zeleznice.si 

Maribor Marjan Ribič 031/269-355 sah.marjan@gmail.com  

Notranjska Jadran Hlad 041/734-574 jadran.hlad@gmail.com 

Obala Ervin Pregelj 040/576-799 andrej.znidarcic@elkatv.si 

Podravje Sandi Mertelj 041/353-247 sandi.mertelj@sport-ptuj.si 

Pomurje Marija Mira Ambruš 041/729-243 mira.ambrus@amis.net 

Posavje Marjan Božič 040/707-778 marjan.bozic@guest.arnes.si 

Velenje ŠZ Veljenje 041/597-032 sportnazveza.velenje@siol.net 

Zasavje Predrag Grujić 041/566-058 grujic@siol.net 

mailto:novakanze89@gmail.com
mailto:davidplevnik@yahoo.com
mailto:robert_rudman@t-2.net
mailto:marta.grilj.zavod-sport@siol.net
mailto:ga.nota@siol.net
mailto:matjaz.loviscek@gmail.com
mailto:mind.controler@gmail.com
mailto:vlastimir.djurdjevic@slo-zeleznice.si
mailto:vlastimir.djurdjevic@slo-zeleznice.si
mailto:sah.marjan@gmail.com
mailto:jadran.hlad@gmail.com
mailto:andrej.znidarcic@elkatv.si
mailto:sandi.mertelj@sport-ptuj.si
mailto:mira.ambrus@amis.net
mailto:marjan.bozic@guest.arnes.si
mailto:sportnazveza.velenje@siol.net
mailto:grujic@siol.net
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starostni kategoriji lahko nastopa največ 52 šahistov oziroma šahistk: 
a) najboljši trije z vsakega od šestnajstih področnih prvenstev, 

b) po en predstavnik/-ca s področij, ki so v preteklem šolskem letu na državnem 
tekmovanju v tej kategoriji osvojili prva tri mesta, 

c) en predstavnik/-ca izvajalca državnega prvenstva. 

 
 

6) Na ekipnih osnovnošolskih šahovskih tekmovanjih so fantovske ekipe sestavljene iz štirih 

šahistov in ene rezerve, dekliške ekipe pa iz treh šahistk in ene rezerve. V ekipi učencev lahko 
nastopajo tudi učenke, vendar istočasno ne smejo nastopiti v dekliški ekipi. Tudi ekipna tekmovanja 

se izvajajo v treh stopnjah: 

1. občinska oziroma medobčinska prvenstva, na katerih lahko nastopa po ena ekipa iz vsake 

osnovne šole v vsaki kategoriji, naj se izvedejo do konca januarja v tekočem šolskem letu. 

Igra se v štirih ločenih starostnih skupinah: mlajši učenci (do 12 let, druga triada), mlajše 
učenke (do 12 let, druga triada), starejši učenci (do 15 let, tretja triada) in starejše učenke 

(do 15 let, tretja triada); 

2. področna prvenstva naj se izvedejo do konca februarja v tekočem šolskem letu, na njih pa 
lahko v vsaki konkurenci sodelujeta prvi dve ekipi iz občinskega (medobčinskega) 

prvenstva. Igra se v štirih ločenih starostnih skupinah: mlajši učenci (do 12 let, druga triada), 
mlajše učenke (do 12 let, druga triada), starejši učenci (do 15 let, tretja triada) in starejše 

učenke (do 15 let, tretja triada); 
3. državno prvenstvo poteka v marcu tekočega šolskega leta v dveh ločenih starostnih 

skupinah: starejši učenci (do 15 let, tretja triada) in starejše učenke (do 15 let, tretja triada). 
V vsaki starostni kategoriji lahko nastopa največ 20 ekip: 

a) ekipni področni prvak z vsakega od šestnajstih področnih prvenstev, 

b) po ena ekipa s področij, ki so v preteklem šolskem letu na državnem tekmovanju v tej 
kategoriji osvojili prva tri mesta, 

c) ena ekipa izvajalca državnega prvenstva. 

 
7) Neuradna osnovnošolska državna šahovska prvenstva (izven sistema uradnih šolskih 

športnih tekmovanj) potekajo pod okriljem Šahovske zveze Slovenije in so namenjena 
popularizaciji šahovske igre med najmlajšimi učenci in učenkami, ki obiskujejo prvo in drugo triado 
osnovne šole. 

 
8) Tudi na vseh neuradnih osnovnošolskih šahovskih tekmovanjih se startna lista igralcev 
oziroma ekip določa na podlagi enotnega slovenskega ratinga. 

 
9) V neuradni posamični konkurenci osnovnih šol se državno prvenstvo izvede v dveh 

ločenih starostnih kategorijah: 

1. učenci do 9 let: odprto, največ 9 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, 
igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo, 

2. učenke do 9 let: odprto, največ 9 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, 
igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo. 

 
10) V neuradni ekipni konkurenci osnovnih šol se državno prvenstvo izvede v štirih ločenih 
starostnih kategorijah: 

1. učenci do 9 let: odprto, igra se na 3 deskah + 1 rezerva (vsi člani ekipe morajo biti učenci 
iste osnovne šole, v ekipi fantov lahko nastopajo tudi deklice, vendar istočasno ne smejo 

nastopiti v dekliški ekipi), največ 5 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, 
igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo; 

2. učenke do 9 let: odprto, igra se na 2 deskah + 1 rezerva (vse članice ekipe morajo biti 
učenke iste osnovne šole), največ 5 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, 
igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo; 
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3. učenci do 12 let: odprto, igra se na 4 deskah + 1 rezerva (vsi člani ekipe morajo biti učenci 
iste osnovne šole, v ekipi fantov lahko nastopajo tudi deklice, vendar istočasno ne 

smejo nastopiti v dekliški ekipi), največ 7 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem 

sistemu, igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo; 

4. učenke do 12 let: odprto, igra se na 3 deskah + 1 rezerva (vse članice ekipe morajo biti 
učenke iste osnovne šole), največ 7 kol po enokrožnem Bergerjevem ali švicarskem sistemu, 
igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo. 

 

 
 

IV./B SREDNJEŠOLSKA PRVENSTVA 

 
 
1) Srednješolska šahovska državna prvenstva potekajo pod okriljem in po pravilih Zavoda za šport 
Republike Slovenije Planica. Informacije o poteku vseh šolskih športnih tekmovanj so vsako šolsko 
leto objavljene na spletnem portalu 

http://www.sportmladih.net/ 
 

 

2) Vsi tekmovalci/-ke morajo biti dijaki in dijakinje slovenskih srednjih šol. Na vseh srednješolskih 
šahovskih tekmovanjih (običajno se organizirajo le odprta državna prvenstva) se startna lista igralcev 
oziroma ekip določa na podlagi enotnega slovenskega ratinga. 

 
3) V posamični konkurenci srednjih šol se državno prvenstvo izvede v dveh ločenih 
starostnih kategorijah: 

1. dijaki do 19 let: odprto, največ 9 kol po enokrožnem oziroma dvokrožnem Bergerjevem 
ali švicarskem sistemu, igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo; 

2. dijakinje do 19 let: odprto, največ 9 kol po enokrožnem oziroma dvokrožnem 
Bergerjevem ali švicarskem sistemu, igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo. 

 
4) V ekipni konkurenci srednjih šol se državno prvenstvo izvede v dveh ločenih starostnih 
kategorijah: 

1. dijaki do 19 let: odprto, igra se na 3 deskah + 1 rezerva (vsi člani ekipe morajo biti dijaki 
iste srednje šole, v ekipi dijakov lahko nastopajo tudi dijakinje, vendar istočasno ne smejo 

nastopiti v dekliški ekipi), največ 9 kol po enokrožnem oziroma dvokrožnem Bergerjevem 

ali švicarskem sistemu, igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo; 

2. dijakinje do 19 let: odprto, igra se na 2 deskah + 1 rezerva (vse članice ekipe morajo biti 
dijakinje iste srednje šole), največ 9 kol po enokrožnem oziroma dvokrožnem Bergerjevem 
ali švicarskem sistemu, igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo. 

 

 
 

V. OSTALA PRVENSTVA 

 
 
1) Pod okriljem Šahovske zveze Slovenije potekajo še nekatera druga tekmovanja, ki niso 
kategorizirana pri OKS. Ta tekmovanja se izvajajo zaradi razvoja posebnih zvrsti šaha in 
popularizacije šaha pri mladih ali odraslih šahistih in šahistkah, lahko pa potekajo ločeno v moški  in 
ženski kategoriji ali v enotni skupini. 

http://www.sportmladih.net/


13  

2) Spodaj našteta prvenstva se lahko izvedejo, če se za njihovo izvedbo najde samostojni 
organizator, ki z razpisom tekmovanja opredeli način izvedbe, igralni čas in ostale podrobnosti: 

1. prvenstvo v dopisnem šahu (praviloma ga izvede Odbor za dopisni šah) 

2. prvenstvo v problemskem šahu (praviloma ga izvede Odbor za problemski šah) 

3. prvenstvo v šahu 960 (Fischerjev naključni šah) 

4. internetno prvenstvo 

5. seniorsko prvenstvo (nad 60 let) 
6. amatersko prvenstvo (za igralce in igralke z ustreznim FIDE ratingom pod 2000 točk) 

7. prvenstvo v menjalnem šahu 

8. … 

 

 
Tekmovalni program ŠZS za leto 2023 je na predlog Tekmovalne komisije sprejel Upravni odbor ŠZS 

na 23. korespondenčni seji, 19. 10. 2022. 


