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RAZPIS
28. DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE V POSAMIČNEM
HITROPOTEZNEM ŠAHU ZA LETO 2019
1.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu za posameznike bo v

ZASAVSKI GURMAN
Planinska cesta 11, SI – 1431 Dol pri Hrastniku
v soboto, 16. marca 2019.
Organizator tekmovanja je ZŠIS-POK, izvajalec DI HRASTNIK.
Zbor tekmovalcev bo med 9.00 in 9.30 uro. Sestanek in žrebanje ob 9.45 uri ter otvoritev in
začetek tekmovanja ob 10. uri.
2.
Na državnem prvenstvu lahko sodelujejo vse pravočasno prijavljene tekmovalke in
tekmovalci, ki so člani invalidskih organizacij Slovenije, skladno s Tehničnim pravilnikom za
organizacijo in izvajanje posamičnega hitropoteznega šahovskega prvenstva vseh invalidov in
sicer najboljših 20 tekmovalcev iz ZDIS in najboljši trije tekmovalci iz posamezne nacionalne
invalidske organizacije. Za ženske veljajo načela odprtega tekmovanja, brez kvalifikacij
(prijava obvezna).
3.
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

Pari bodo sestavljeni s pomočjo računalniškega programa. Pritožba na razpored ni možna.
Igralni čas je 10 minut na igralca za celo partijo. Igralni čas za tekmovalce, ki zaradi
invalidnosti zgornjih okončin pri prestavljanju figur potrebujejo pomoč, se podaljša za 2
minuti, ravno tako se podaljša igralni čas za 2 minuti za slepe tekmovalce. Dodatne čas
morate najaviti ob prijavi.
4.
Državno prvenstvo se izvede po pravilih FIDE za hitropotezni šah in pravilih Šahovske zveze
Slovenije, v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS-POK, določilih
Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje posamičnega hitropoteznega šahovskega
prvenstva vseh invalidov ter določilih tega razpisa.
5.
Tekmovanje je posamično brez ločevanja po starosti, ločeno po spolu.
6.
Izvajalec bo priskrbel standardne šahovske garniture in ure. Vsak slepi šahist lahko prinese
posebno šahovsko garniture, na kateri bo lahko igral s svojimi nasprotniki.
7.
Udeleženci, ki zaradi invalidnosti sami ne morejo premikati figur, lahko pripeljejo
pomočnika/spremljevalca, ki bo po njihovem nareku (šahovska notacija!) premikal figure in
poganjal uro. Pomočnika/spremljevalca morate najaviti pred začetkom tekmovanja oziroma
ob oddaji vaše prijave. Pomočnik/spremljevalec opravlja svoje delo do konca partije oz.
turnirja.
8.
Dodatna pravila za slepe in slabovidne šahiste:
- slepi in slabovidni šahisti lahko igrajo med seboj in proti ostalim na posebej prirejenih
šahovskih garniturah, ki jih prinesejo s seboj
- slep ali slaboviden šahist lahko drži roke stalno na svoji šahovnici
- pravilo dotaknjene figure velja šele ko slepi šahist izvleče figuro iz utora
- nasprotnikova dolžnost je, da slepemu šahistu objavi odigrano potezo (zaželeno s
šahovsko notacijo). Velja poteza izvršena na šahovnici in ne objavljena. V primeru,
da nasprotnik večkrat zavede slepega šahista z nepravilno objavljeno potezo, mu
lahko sodnik izreče opomin ali ga pri ponovitvi celo kontumacira (obvezno po tretji
ponovitvi tega dejanja).
- sodnik je dolžan občasno opozarjati slepega šahista na porabljen čas.
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9.
Po otvoritvi prvenstva bo pozdravni nagovor in takoj zatem začetek prvega kola. Takoj po
odigrani zadnji partiji tekočega kola je priprava parov naslednjega kola in nadaljevanje
prvenstva.
10.
Zmagovalec prvenstva je igralec, ki bo osvojil največ točk. V primeru enakega števila točk, se
boljša uvrstitev določi z uporabo naslednjih kriterijev in po sledečem zaporedju:
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
11.
Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani

https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki
vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o
uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 895.
Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali!!!

Razpis velja do vključno petka, 08. 03. 2019, po navedenem datumu
se prijave zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča.
Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali.

Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si
Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva, ki so tekmovalce
prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost. Alkohol na tekmovališču ni
dovoljen in tekmovalci, ki bodo kazali znake opitosti bodo diskvalificirani.
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12.
Morebitne potrebne dodatne informacije dobite po telefonu neposredno pri predstavniku
izvajalca Žagar Rajko, tel. 031 337 571 ali na tel. ZŠIS-POK 01/53 00 893.
13.
ZŠIS-POK krije stroške izvajanja tekmovanja, medalj in malice, prijavitelji oz. udeleženci pa
ostale stroške udeležbe (prevoz, ...).

S športnimi pozdravi!

Primož Jeralič
Strokovni sodelavec

Damijan Lazar l.r.
Predsednik ZŠIS-POK

Priloge razpisu:
Priloga 1: Samo za člane ZDIS, uvrščeni seznam ZDIS 2019.
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Priloga 1:
ZDIS UVRŠČENI NA DRŽAVNOI PRVENSTVO ŠAH-POSAMEZNO
MOŠKI
1. BERTHOLD FRANC
2. ZAVRATNIK MAKS
3. POBERŽNIK JANEZ
4. JUVAN JAKA
5. STUDNIČKA TOMO
6. KODRIČ VLADIMIR
7. TRIVUNČEVIČ BOŠKO
8. IPAVEC JOŽE
9. SIVČEVIČ NUSRET
10. TREBUŠAK ANTON
11. ILJAŠ IGOR
12. HEVIR VLADIMIR
13. ZAJŠEK FRANC
14. PERKOVIČ BORIS
15. SELIŠEK LEON
16. OBOLNAR SREČKO
17. LANIŠEK CVETO
18. BARBIRIČ NIKOLA
19. BEDIČ SLAVKO
20. KOTNIK FRANC

DI SLOVENJ GRADEC
MDI«DRAVA« RADLJE OB DRAVI
DI DRAVOGRAD
DI MUTA
MDI ŽALEC
DI KOPER
MDI CERKNICA-LOŠKA DOLINA-BLOKE
MDI GORIŠKE
DI LJUBLJANA MOSTE-POLJE
MDI KMANIK
MDI MURSKA SOBOTA
DI MARIBOR
DI MARIBOR
DI MARIBOR
MDI PTUJ
MDI LITIJA IN ŠMARTNO
MDI DOMŽALE
DI ČRNOMELJ
DI ČRNOMELJ
DI ZAGORJE OB SAVI

ŽENSKE
1. GRABNAR ĐEMKA
2. URH PEČOVNIK SLAVICA
3. NIKL ALENKA
4. ORTER AMITA
5. ŠLEBNIK MATILDA
6. KAMENIK IRENA
7. JERŠIČ LOJZKA
8. ŠPALIR MIHAELA
9. KOVAČIČ SILVA
10. SIMUNIČ MARICA
11. KOŠIR PAVLA
12. SKUHALA LEONIDA
13. DULAR MAJDA
14. RANTAŠA ANTONIKA
15. ŠKRILEC GRETA
16. BARBER MARIJA
17. GYERGYEK BRIGITA
18. RADEJ ANICA

MDI ŽALEC
DI MUTA
DI MUTA
MDI «DRAVA« RADLJE OB DRAVI
DI DRAVOGRAD
DI DRAVOGRAD
MDI »DRAVA« RADLJE OB DRAVI
DI DRAVOGRAD
MDI »DRAVA« RADLJE OB DRAVI
MDI »DRAVA« RADLJE OB DRAVI
MDI KAMNIK
MDI LJUTOMER
DI MARIBOR
MDI MURSKA SOBOTA
MDI MURSKA SOBOTA
MDI MURSKA SOBOTA
MDI MURSKA SOBOTA
DI SEVNICA
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