
                                                                                                                 

 

Datum: 27. 1. 2022 

                                                                   Zapisnik 
                                3. korespondenčnega sestanka odbora sodnikov 

 

ZOOM, 28.1.2022 ob 20:00 do 21:10 

Prisotni: Marjan Drobne, Boris Žlender, Bojan Arzenšek 

 

Dnevni red: 

Ad. 1 - Hitri pogled v leto 2021 

- zaradi covid-19 situacije se nismo posebej trudili z delom v odboru sodnikov, 

situacija je celo taka, da je opravljanje te naše funkcije vprašljivo, saj ne sodimo 

turnirjev in smo se (nekateri) oddaljili od šahovske igre. Kot vse kaže, bo potrebno 

iskati kadre v šahistih - sodnikih, ki se s tem ukvarjajo profesionalno ali vsaj pol 

profesionalno. 

- v maju smo korespondenčno obravnavali problem na osnovnošolskem državnem 

prvenstvu, ki je potekalo na daljavo. V parih dneh smo podali svoje mnenje. Kot 

običajno so z mnenjem eni zadovoljni, drugi pa ne. 

- pred Evropskim ekipnim prvenstvom v Podčetrtku smo bili zaprošeni za dodelitev 

začasnega naziva sodnik, za eno slovensko šahistko, ki bi rada pomagala. Prošnji je 

bilo ugodeno, vendar je kasneje prišlo do odločitve, da na mednarodnih turnirjih 

morajo biti sodniki vpisani na FIDE strani sodnikov, vsaj z nazivom "National 

arbiter". Dotična oseba je lahko opravljala delo pomočnika, kjer tega naziva ne 

potrebuješ, saj ne odločaš o igralcih in partijah imaš pa vseeno polno dela.  

 

Ad. 2 - Pravila 

- obvestili so nas, da so se spremenila pravila šaha FIDE. Po pregledu na strani 

mednarodne šahovske organizacije FIDE smo ugotovili, da to ni res. 

https://rcc.fide.com/fide-laws-of-chess-english/ 

https://rcc.fide.com/archive-of-fide-laws-of-chess/ 

To pa so edina pravila, ki jih še prevajamo v slovenščino. 

 

- spremenila pa so se pravila za FIDE ratingiranje in osvajanje mednarodnih 

naslovov, ki si jih lahko preberete (osvežite svoje znanje) in ogledate na  

https://qc.fide.com/regulations/ 

Naš komentar: hitrejše napredovanje za mlade in drobni koristni popravki. 

Se ne prevaja v slovenščino, naredili se bodo povzetki za licenčni seminar.  

 

- kot vse kaže je ponudba sodnikov na svetovni borzi še vedno prevelika in znanje 

nekaterih FA in IA sodnikov prešibko (oziroma se znanje ne posodablja) in je prišlo 

https://rcc.fide.com/fide-laws-of-chess-english/
https://rcc.fide.com/archive-of-fide-laws-of-chess/
https://qc.fide.com/regulations/


do popravkov pravil za mednarodne sodnike 

https://handbook.fide.com/chapter/B0601 

https://handbook.fide.com/chapter/B0603 

Komentar: Po letu 2024 bo večino slovenskih sodnikov pristalo na neaktivni listi. 

Upamo pa, da se motimo. Obenem pa čestitamo Ani Srebrnič, da se je z lastno 

angažiranostjo dokazala da se da in postala prva slovenska sodnica z licenco A, kar 

ni uspelo še nobenemu (tudi moškim sodnikom). 

 

Ad. 3 - Posamično evropsko prvenstvo 

Tajništvo ŠZS nas je pozvalo, da določimo (slovenske) sodnike za Posamično 

evropsko prvenstvo, ki bo v Termah Čatež od 26. marca do 7. aprila 2022. 

Ugotavljamo, da ne razpolagamo s kandidati (število) in nam niso znani pogoji 

sodelovanja (bivanje, plačila,...). 

Glede na izkušnje, pa lahko zapišemo, da je nujno, da so seznamu FIDE sodnikov z 

minimalnim nazivom "National arbiter". Seznam je na naslednjem linku 

https://arbiters.fide.com/arbiters/arbiters-database 

Prav tako bi bilo prav, da so kandidati poravnali sodniško članarino za leto 2022 in 

da imajo licenco za leto 2022 (lahko jo pridobijo v tem času do tekmovanja). 

Torej naredi se dopis, da se javijo se kandidati in sicer do .... februarja 2022. 

Navedejo se pogoji ali kje lahko dobijo dodatne informacije (tel...., mail....). Na 

podlagi spiska, lahko Odbor sodnikov naredi prednostni seznam, lahko pa o tem 

odloči ŠZS ali organizator tekmovanja. 

 

Ad. 4 - Pogled v 2022 

- licenčni seminar 2022 

Dogovor je bil, da to prevzame Bojan Arzenšek in sicer preko ZOOM aplikacije. Cca. 

75 minut pogovora in predstavitve v večernem času, nato pa "online" reševanje 

licenčnega testa (maks. 1 ura za oddajo,  google obrazec). 

Prvi termin je v četrtek 24.2.2022 ob 19.00. 

 

- izpit za nove sodnike 2022 

Dogovor je bil, da to prevzame Marjan Drobne in sporoči podrobnosti (te so pa 

odvisne od predprijav). Predvidena sta dva termina in sicer 26.-27.2. in 12.-

13.3.2022. Predprijave se tako zbira do 17.2.2022. 

 

- dopis sodnikom in/ali objava na strani ŠZS 

Plačilo članarine 2022 (po pravilniku) in licenčnine 2022 (po pravilniku), ki velja do 

konca 2023, ob plačilu članarine 2023. Opravi pisarna ŠZS. 

Dopis vsebuje tudi povabilo na sojenje na EP in vse pod točko Ad. 4. 

 

 

Zapisal: Bojan Arzenšek 

 

https://handbook.fide.com/chapter/B0601
https://handbook.fide.com/chapter/B0603
https://arbiters.fide.com/arbiters/arbiters-database

