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1. Obsodba ruske invazije 
  

   Stališče ŠZS v luči tragičnih dogodkov v Ukrajini. 
 

21K.1.1. sklep: 
ŠZS ostro obsoja rusko invazijo na ukrajinskih tleh, želimo čimprejšnjo prekinitev teh tragičnih 
dogodkov. Verjamemo v mirno in diplomatsko reševanje sporov. 
  
21K.1.2. sklep: 
ŠZS oprosti prijavnino na Evropsko posamično šahovsko prvenstvo 2022 že prijavljenim šahistom iz 
Ukrajine, za njihove stroške namestitve pa izvede dobrodelno akcijo. Info o dobrodelni akciji. 
  

2. Podpora Adrianu Mihalčišinu in Aleksandru Beljavskemu 
  
Adrian Mihalčišin in Aleksander Beljavski sta dolgoletna slovenska šahovska reprezentanta, 
državljana Ukrajine in Slovenije, ki se v tem času nahajata v Ukrajini.  
 
21K.2. sklep: 
ŠZS Adrianu Mihalčišinu in Aleksandru Beljavskemu kot dolgoletnima reprezentantoma Slovenije 
izreka podporo in sočustvovanje v težkih trenutkih, ki jih te dni preživljata v Ukrajini. ŠZS obema 
ponuja kritje stroškov namestitve na Evropskem posamičnem prvenstvu v Termah Čatež od 26. 
marca do 7. aprila.  
  

3. Nastop šahistov iz Rusije na EP v Sloveniji 
  
FIDE in ECU sta javno obsodila rusko invazijo na Ukrajino ter sprejela sankcije zoper Rusijo. 
Prepovedala sta nastop pod rusko ali belorusko zastavo, ECU pa ne dovoljuje nastopa ruskih 
šahistov na Evropskih prvenstvih, razen če nastopijo pod zastavo FIDE.  
 
32 ruskih šahistov je podpisalo protestno pismo, med podpisniki je tudi trenutno najboljši ruski 
šahist Jan Nepomnjašči, Aleksandra Kostenjuk in tudi prvi nosilec EP v Čatežu Kiril Alekseenko. 
Prevod pisma: 
»Nasprotujemo vojaškim akcijam na ozemlju Ukrajine in pozivamo k čimprejšnji prekinitvi ognja ter 
k mirni rešitvi konflikta s pogovorom in diplomatskimi pogajanji. Neznosno boleče je za nas gledati 
katastrofo, ki se te dni dogaja našim ljudem.  
Za Rusijo smo vedno igrali na posamičnih turnirjih, in še s posebnim ponosom na ekipnih 
tekmovanjih. Verjamemo, da bi moral šah, kot šport na splošno, združevati ljudi. Najprestižnejši in 
najzahtevnejši mednarodni turnirji so pri nas potekali na najvišji ravni tudi sredi pandemije.  
Šah uči odgovornosti za svoja dejanja; vsak korak šteje, napaka pa lahko pripelje do usodne točke 
brez vrnitve. In če je to vedno veljalo za šport, so sedaj na kocki življenja ljudi, osnovne pravice in 
svoboščine, človeško dostojanstvo, sedanjost in prihodnost naših držav.  
V teh tragičnih dneh mislimo na vse ljudi, ki so se znašli v središču tega strašnega konflikta. Bolečino 
delimo z našimi ukrajinskimi kolegi in pozivamo k miru.  

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Dobrodelna_akcija_Ukrajinski_%C5%A1ahisti_scan.pdf


 
Ukrajinska šahovska reprezentanca je aktualni evropski prvak, ena najboljših ekip na svetu skupaj z 
nami. Odigrali smo na desetine dvobojev in na stotine partij. Vedno smo tako mi, kot Ukrajinci 
postavili športne boje nad politiko. Prosimo vas, da ekipam, igralcem in navadnim ljudem iz obeh 
držav date priložnost za medsebojno spoštovanje.  
Mi smo za mir, ustavite vojno!«   
https://chess24.com/en/read/news/russian-chess-players-tell-putin-to-stop-the-
war?fbclid=IwAR1_Yy5WFWW05aLAn-vjZjAsTfcF4CcLdzW-6NG9E14EYHZu1nPWPRYZYZs 
  
21K.3. sklep: 
ŠZS, skladno z odločitvami ECU, prepoveduje nastop pod rusko zastavo. Državljani Rusije lahko 
nastopijo le pod FIDE zastavo. 
  

4. Sestanek FIDE v Sloveniji 
  
FIDE se je obrnila na ŠZS s povpraševanjem o morebitni izvedbi sestanka v Sloveniji med Evropskim 
posamičnim prvenstvom. 
21K.4. sklep: 
ŠZS soglaša, da FIDE izvede sestanek v Sloveniji med EP v Termah Čatež. 
 

Korespondenčna seja je bila sklepčna, sklepi so bili sprejeti.  
 
 

Zapisala: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 
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