Štev.: PJ/DL-109-10.02/17
Na podlagi člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov
Slovenije - Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za
tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 21. seji dne 9.2.2017 sprejela

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje posamičnega hitropoteznega
šahovskega prvenstva

1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega
hitropoteznega posamičnega prvenstva v šahu.
2. člen
Državno hitropotezno prvenstvo se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo
tekmovanj v ZŠIS-POK, po pravilih mednarodne zveze za šah FIDE, pravilnikih ŠZS in
po določilih tega pravilnika. Nadzor partij ni zagotovljen po pravilih FIDE in se upošteva
člen B3 iz Pravil šaha FIDE.
V primeru sodelovanja slepih in slabovidnih šahistov veljajo zanje tudi pravila IBCA.
Igralci se v turnirsko tabelo v primeru švicarskega sistema uvrstijo na podlagi
slovenskega enotnega ratinga. Če je ta enak, je razvrstitev naključna (računalniški
žreb).
3. člen
Prvenstvo se izvede le v primeru, da je hitropotezni šah kot športna panoga v programih
nacionalnih invalidskih organizacij, članic ZŠIS-POK.
4. člen
Odločitev sodnika glede šahovskih pravil so dokončne.
5. člen
Državno posamično hitropotezno prvenstvo v šahu se izvaja v terminu, ki je določen v
koledarju ZŠIS-POK.
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2. TEKMOVANJE
6. člen
Tekmovanje poteka v posamični absolutni in ženski konkurenci.
7. člen
Igralni čas je 10 minut na igralca. Igralni čas za tekmovalce, ki zaradi invalidnosti
zgornjih okončin pri prestavljanju figur potrebujejo pomoč, se podaljša za dve minuti,
ravno tako se podaljša igralni čas za 2 minuti za slepe tekmovalce.
8. člen
Igra med slepim šahistom in videčim šahistom poteka na šahovnicah, ki so prilagojene
slepemu šahistu. V kolikor ima slepi šahist spremljevalca je njegova vloga pri
hitropoteznem šahu, da slepega šahista opozarja na čas. Videči šahist mora slepemu
šahistu vsako svojo potezo, ki jo napravi na šahovnici, glasno in razločno povedati.
9. člen
Tekmovanje se izvede glede na število sodelujočih tekmovalcev/šahistov:
- po dvo-krožnem sistemu
2, 3 ali 4 tekmovalci/šahisti
- po eno-krožnem sistemu (Berger)
5 do 12 tekmovalcev/šahistov
- po švicarskem sistemu
7 kol 13 do 15 tekmovalcev/šahistov
- po švicarskem sistemu
9 kol 16 do 31 tekmovalcev/šahistov
- po švicarskem sistemu
11 kol 32 ali več tekmovalcev/šahistov
10. člen
Za razvrstitev posameznikov se upošteva sledeče zaporedje kriterijev:
Po švicarskem sistemu:
1.
Osnovne točke
2.
Medsebojni rezultat-i
3.
Bucholz-1
4.
Bucholz
5.
Večje število igranih iger s črnimi figurami
6.
Večje število zmag
Po krožnem sistemu:
1.
Osnovne točke
2.
Rezultat proti zmagovalcem
3.
Sonneborn-Bergerjev koeficient
4.
Medsebojni rezultat-i
5.
Večje število zmag
6.
Večje število zmag s črnimi figurami
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3. KATEGORIJE
11. člen
Državno prvenstvo se izvede v enotni starostni kategoriji.
12. člen
Na posamično hitropotezno državno prvenstvo se uvrsti: najboljših 20 tekmovalcev iz
ZDIS in najboljši trije tekmovalci iz posamezne nacionalne invalidske organizacije. V
ženski konkurenci je tekmovanje odprto.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Tehnični pravilnik za hitropotezni šah - posamično stopi v veljavo 9.2.2017
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. PJ/DL-842-21.12/16.

Predsednik KTŠ:
Jože Okoren l.r.
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