
 
Šahovska zveza Slovenije 
Klubi tretje lige vzhod 
Odbor tretje lige vzhod                                                 Radlje ob Dravi, 26.05.2020 
 
 
 
 

Zapisnik sestanka tretje članske lige VZHOD 2020 
 

 
 
Pred uradnim delom smo se delegati seznanili z preglednico  tekmovanja ŠZS za 
leto 2020. Iz te preglednice je 3. članska liga Vzhod izbrala termine, ki ne ovirajo 
poteka 1. in 2. članske lige Vzhod. Ekipna tekmovalna licenca – velja za 1., 2. in 3. 
člansko ligo Vzhod in Zahod; 1. žensko ligo in 1. mladinsko ligo in sicer: do 18 
licenc je 60,00€, do 12 licenc je 40,00€, do 6 licenc je 20,00€. Klub se lahko odloči 
za ekipno tekmovalno licenco ali za individualne tekmovalne licence. Brezplačno 
vsak klub je upravičen do enega standardnega potrdila o članstvo v ŠZS. Vsak 
igralec je upravičen do enega standardnega potrdila za namen pridobitve statusa 
športnika, štipendijo in podobno. Potrdila se pošiljajo preko e-pošte. 
Ob čakanju in zbiranju delegatov smo obravnavali pobude šahistov celega leta. Bilo 
jih je kar nekaj!  
Spoznanje, da je za resno debato in presojo le-teh je udeležba premajhna ter naj 
pobude in ideje ostanejo za naslednji sestanek 3. lige odbora VZHOD. 
Do vseh ostalih pomislekov pa je prevladalo mnenje , da klub , ki želi organizacijo 
se naj udeleži sestanka in s tem pokaže resnost in odgovornost. Vse ostalo naj 
poteka po že uveljavljenem delovanju. 
Pred začetkom sestanka je bila ugotovljena prisotnost in potrditev dnevnega reda, 
tako smo pričeli delo po predlaganem dnevnem redu. 
 
Dnevni red: 
 

1. Razrešnica predsednika lige odbora 2019 
2. Izvolitev predsednika lige odbora 2020 
3. Analiza tekmovanja v III. ligi VZHOD v letu 2019 
4. Predlogi za izvedbo organizacije tekmovanja za leto 2020 (interesenti naj 

pridejo z konkretno izdelanimi predlogi). 
5. V razmislek : da se igrata 2 kola na dan v letu 2020 
6. Razno 

 
Sestanka se je udeležilo 5 klubov, opravičilo pa 8. 
Vsi opravičeni se strinjajo z odločitvami prisotnih na sestanku z  glasovi ZA. 
 
1.-2. Pod točko izvolitev predsednika lige odbora je dosedanji dobil razrešnico. 
Potrjen je bil ponovno predlagan Božič Zmago iz ŠD Radlje, ki že več let vzorno 
vodi priprave in razporeja tekmovanje v tretji ligi VZHOD. Kontakt g. Zmago Božič, 
telefon doma  02 88 73 637, GSM 041 589 559, namestnik pa g. Klavž Miran 040 242 
747. 



 
 
3. Analiza tekmovanja za leto 2019 je pokazala, da nekateri klubi ne jemljejo 
dovolj resno nastope v ligi. Potrjeno je bilo, da velja način izvedbe tekmovanja 3 + 
2 + 2 + 2 v letu 2020, če je prijavljenih dovolj ekip, da se izvede 9 kol švicar. 2 + 2 
+2 + 1 v letu 2020, če je prijavljenih le toliko, da se izvede 7 kol. Druge pripombe 
in želje po spremembi niso bile sprejemljive. Dosedanji hitropotezni turnir bo po 
koncu zadnjega kola izveden kot do sedaj. 
 
4.  Za izvedbo posameznega kola sta se prijavila naslednji klubi: 

 
     1.  ŠD Radlje ob Dravi 
     2.  ŠD Slovenske Konjice 
     3.  ŠD Pongrad Murska Sobota 
     4.  ŠK Slovenec Poljčane 
 

Na pobudo, da klubi, ki še niso bili organizatorji posameznega kola imajo prednost, 
če želijo organizacijo; zavedajoč se, da standardi, ki so do sedaj osvojeni ne 
morejo biti slabši temveč boljši. Meni ne sme presegati 11,00 € po osebi in ostaja 
tak kot do sedaj – se ga ne krči!.  
 
V nadaljevanju je bilo potrjeno, da je igralni čas 60 minut, plus 30 sekund na 
potezo. Partija se zapisuje do padca zastavice. Obvezna je elektronska ura ( 
beli mora imeti svojo uro, ekipa pa mora imeti tri iz pravne šahovske ure ). 
Igralne garniture je obvezen priskrbeti organizator za posamezno kolo. Igralne 
garniture morajo ustrezati in figure morajo biti enake na posamezni deski. 
Termini igranja so : 
 
SOBOTA: 19. september 2020…………………………..1. , 2. , 3. kolo  
Izvajalec: ŠD Radlje ob Dravi 
Igra se: Gostilna pri Martinu – Kolodvorska ulica 25, 2310 Slovenska Bistrica 
Kontaktna oseba: Božič Zmago  – 041 589 559 ali Klauž Miran – 041 242 747 
 
 
SOBOTA: 10. oktober 2020………………………….4. , 5. kolo 
Izvajalec: ŠD Pongrad Murska Sobota 
Igra se: Hotel Diana – Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota 
Kontaktna oseba: Narat Janko – 030 387 257 
 
 
SOBOTA: 24. oktober 2020………………………..6., 7. kolo 
Izvajalec: ŠD Slovenske Konjice 
Igra se: Konjičanka , Stari trg 41, 3210 Slovenske Konjice 
Kontaktna oseba: Brdnik Roman  – 041-684-376 ali 02 803 7581 
                           Marinovič Ivo – 030 332 438 
                           Konjičanka – 064 140 039 
 
 
SOBOTA: 07. november 2020………………………….,8.,  9. kolo, plus brzec 



 
Izvajalec: ŠK Slovenec Poljčane 
Igra se: Gostišče Jug,- Bistriška cesta 52 -  2319 Poljčane 
Kontaktna oseba: Jug Franc – 040 6728 203 
Hitropotezni turnir za posameznike in ekipno ter razglasitev rezultatov lige bo v 
Poljčanah, sobota, 07. november 2020. Na turnirju lahko igrajo samo igralci kateri 
so prijavljeni za ligo. Za ekipni rezultat štejejo štirje najboljši iz ekipe. Igra se 9 
kol po 5 minut brez dodatka.  
 
Kosilo se izvaja med 11.30 in 13.30 uro. 
 
Klubi lahko prijavijo več ekip za nastop v ligi. 
Prijave za nastop v tretji ligi Vzhod sprejema samo Klavž Miran (041-242-747) na e-
naslov: miran.klavz@gmail.com. Dodatna pojasnila v 3. Ligi VZHOD pa sprejema 
Zmago Božič (041-589-559), na e-naslov: sah.radlje@gmail.com. Ekipa prijavi 4 
igralce v osnovni postavi in do 8 rezerv ,do 10.septembra 2020.  
Pristopnina 60,00 € za ekipo, druga ali tretja ekipa istega kluba pa polovico 
30,00 €, se vplača izključno na račun ŠD Radlje ob Dravi na TRR 02470-
0091373736 ali pred pričetkom prvega kola. 
Vsi prijavljeni klubi bodo plačilo izvedli po e-pošti, z računom po prijavi ekipe v 3. 
ligo Vzhod. 
 
ČAS IGRANJA: 
1. kolo: ob 9.00  
2. kolo se igra ob 13.30 uri 
3. kolo se igra najkasneje 0,30 ure po končani zadnji partiji drugega kola- tudi 
hitropotezni turnir se igra v enakem časovnem razmaku.  
 
Enako se igra v preostalih kolih ( 4, 5, 6, 7, 8 in 9 ). 
Pari se objavijo na dan prvega kola in sicer zato, ker se še vedno pojavljajo 
zamudniki ali taki, ki tik pred zdajci odstopijo od tekmovanja in s tem povzročajo 
nepotrebno zmešnjavo. 
Pri prijavi ekipe obvezno navedite osebo in njen elektronski naslov,  ki bo 
sprejemala pošto, da ne bi prišlo do nesporazumov pri posredovanju informacij. 
Ker sta v preteklem obdobju vzorno sodila v naši ligi, odbor predlaga, da državna 
sodnika Miran Klavž in Zmago Božič sodita tudi letos. 
Turnirski odbor ni bil izvoljen, zato bo izvoljen pred pričetkom prvega kola. 
 

5. Razno: 
 
FIDE dovoljuje le 60 minut in 30 sekund za reatingiranje. 
Tekmovalne licence so obvezne! 
Zaradi epidemije virusa COVID-2019 bo po predvidenem občnem zboru zveze, 
27.06.2020 v Hotelu Diana v Murski Soboti več znanega o poteku temovanja. O 
vsem bodo vsi klubi 3. lige Vzhod naknadno obveščeni. 
Uradne ure na ŠZ Slovenije: ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 11.00 ure. 
           
Sestanek je bil zaključen ob 18.00 uri. 
                     

mailto:miran.klavz@gmail.com


 
Zapisal: Zmago Božič 

Poslano: 
- vsem klubom 3. lige VZHOD 
- Šahovska zveza Slovenije 

- TK komisija Jože Zorko 


