
 

 

 
 
Štev.:729ŽK/DL 
Datum: 4.11.2019                   Razpis s prilogami je objavljen tudi na http:// www.zsis.si  
 

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite za 
leto 2019 objavljamo: 

 

RAZPIS POSAMIČNEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH SLOVENIJE V POSPEŠENEM ŠAHU 

 
1. 
 

Posamično državno prvenstvo v pospešenem šahu bo v  
 

v soboto in nedeljo,  30.11.2019 in 01.12.2019 
 

v Domu oddiha ZDSSS, 

Okroglo 8, 4202 Naklo 
 

Otvoritev prvenstva in žreb bo v soboto, 30.11.2019 ob 9.30 uri. Začetek prvega 
kola pa ob 10.00 uri. 
Organizator tekmovanja je ZŠIS-POK, izvajalec MDSS Koper. 
Prihod in namestitev udeležencev po sobah je mogoč že od petka popoldan naprej. 
 

2. 
 

Na državnem prvenstvu lahko sodelujejo pravočasno prijavljeni tekmovalci/ke, ki so 
člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in drugi igralci, ki sodijo 
po mednarodnih in kriterijih v eno izmed kategorij B1, B2, B3 ali kategorijo B4. 
Sodnik na državnem prvenstvu bo gospod Blaž Kosmač. 
 

3. 
 

Igralni čas je 30 minut na igralca oz. 60 minut na partijo. Če bo igralcev manj kot 10, 
bo DP potekalo po Bergerjevem sistemu vsak z vsakim. V primeru, da bo 
udeležencev več kot 10, se igra 9 kol po Švicarskem sistemu. 
 
Državno prvenstvo se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v 
Zvezi za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskem komiteju, koledarjem tekmovanj, 
po pravilih FIDE, po pravilih (dopolnilih) IBCA-e in Tehničnem pravilniku za 
organizacijo in izvajanje posamičnega tekmovanja za slepe in slabovidne v 
pospešenem šahu. 
Tekmovanje je posamično v enotni konkurenci. 
 
 

http://www.zsis.si/


 

4. 
 

Upoštevane bodo samo popolne prijave. Prosimo, da vaše prijave oddate preko 
spletnih prijav 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 893. Prijavnic po navadni pošti in elektronski pošti ne 
bomo upoštevali!!! 
Imena in priimek spremljevalcev navedite v opombe, ki jih je možno dodati med 
prijavo, ravno tako navedite morebitno številko sobe in posebnosti pri 
prehrani. 
 

Razpis velja do vključno petka, 22.11.2019, po navedenem datumu 
se prijave zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča. 

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 
 
V opombah je obvezno potrebno navesti tudi število spremljevalcev (kjer so ti nujni!) 

 
Prijave za bivanje, pošljite na ZDSSS, ga. Suzani Bevk, na elektronski naslov: 
suzana.bevk@zveza-slepih.si in na MDSS Koper  na elektronski naslov: 
info@mdsskp.si.  

 
5. 
 

Morebitne dodatne informacije dobite pri MDSS Koper na telefonski številki 
041/628 – 311(g. Drago Šajn) ali na ZŠIS-POK na št. 01 5300 893 ali na 
elektronskem naslovu ziga.kobasevic@zsis.si. 
 

6. 
 

Razglasitev rezultatov bo izvedena v nedeljo neposredno po zaključku tekmovanja. 
Prvi trije tekmovalci prejmejo medalje. 
 

7. 
 

ZŠIS-POK krije stroške zaključnega obroka, priznanj in izvajanja tekmovanja po 
''Merilih za sofinanciranje in izvedbo državnih prvenstev'', prijavitelji oz. udeleženci pa 
ostale stroške udeležbe (prevoz, bivanje, prehrana, ...). Šahovske deske in ure bo 
priskrbel izvajalec. 
 
S športnimi pozdravi! 
 
 
 Žiga Kobaševič  l.r.             Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec          Predsednik ZŠIS-POK 
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