
TEKMOVALNI PRAVILNIK 

 

 ŠTAJERSKE ŠAHOVSKE KADETSKE LIGE 2020/2021   
 

1. Tekmovanje je v organizaciji Železničarskega šahovskega kluba Maribor Poligram. V 

celotnem ciklusu bo odigranih osem (8) turnirjev. Termini igranja so sledeči: 16. 10. 2020, 6. 

11. 2020, 11. 12. 2020, 5. 2. 2021, 12. 3. 2021, 9. 4. 2021, 7. 5. 2021 in 4. 6. 2021 (zaključni 

turnir sezone ŠKL 2020/2021). 

                  

2. Pravico nastopa imajo šahistke in šahisti po razpisu organizatorja, ki se pravočasno prijavijo 

organizatorju. 

 

3. Format igranja je švicarski sistem, odigranih bo 7 kol v treh različnih skupinah (U9 – letnik 

2012 in mlajši, U12 – letnik 2009 in mlajši, U15 – vsi, ki so redno vpisani v osnovno šolo). 

Igralni čas je 10 minut z dodatkom 5 sekund na potezo za vsakega igralca za celotno partijo. 

Veljajo pravila FIDE z dodatkom za pospešeni šah - kazen za prvo nepravilno potezo je 

dodatek dveh minut nasprotniku, druga nepravilna poteza izgubi. 

         

4. Kriterij za natančno uvrstitev v primeru enakega števila točk dveh ali več igralcev na 

posameznem turnirju je: srednji koeficient Buchholz, koeficient Buchholz, medsebojni 

rezultat. V primeru vseh enakih kriterijev se v primeru delitve katerega od prvih treh mest v 

posamezni kategoriji (fantje ali punce) igra dodatna zlata partija (beli ima 6 minut, črni ima 5 

minut in mora igralec z belimi figurami partijo dobiti. V primeru remija se višje uvrsti igralec 

s črnimi figurami). 
 

5. Turnir v kategoriji U15 se ratingira za FIDE pospešeni rating. 

 

6. Sistem točkovanja za skupni seštevek ciklusa:  

        Točke prejme 50 prvouvrščenih:   

        1. mesto = 100 točk, 2. mesto = 80, 3. mesto = 70, 4. mesto = 62, 5. mesto = 56, 6. mesto = 51,              

        7. mesto =  47 , 8. mesto =  44, 9. mesto = 42, 10. mesto = 41, 11. mesto = 40 točk, nato 39, 38     

        … in  50. mesto = 1 točka.  

Ta sistem bo upoštevan tudi v primeru manjšega števila udeležencev od 50. Za skupni 

seštevek v posamezni konkurenci bo upoštevanih 7 najboljših turnirjev. V kolikor, zaradi 

zdravstvene situacije v zvezi s COVID-19, ne bo možno odigrati vseh osem (8) turnirjev, se bo 

za skupni seštevek štelo število turnirjev po principu število odigranih turnirjev manj 1. V 

primeru enakega števila točk v posamični konkurenci je naslednji kriterij seštevek osvojenih 

mest po turnirjih (petih oz. št. odigranih manj 2, če je odigranih manj kot 8 turnirjev) zatem pa 

medsebojni izidi. Za ekipno uvrstitev (šola) bodo na koncu tekmovanja upoštevani po trije 

najboljši (ne glede na spol) v vsaki starostni kategoriji. V primeru enakega števila točk v 

točkovanju šol bo štelo večje število zlatih kolajn v posamičnih kategorijah v skupnem 

seštevku. V kolikor bo tudi ta kriterij enak šteje večje število srebrnih kolajn v posamičnih 

konkurencah v skupnem seštevku. Tretji, zadnji, kriterij je večje število bronastih kolajn v 

posamičnih konkurencah v skupnem seštevku 

                     

7. Podeljene bodo nagrade, pokali in medalje po razpisu tekmovanja.  

 

8. Glavni sodnik in pomočniki bodo določani tekoče po turnirjih. Odločitve glavnega sodnika 

so dokončne in izvršne. 

 

9. V igralnem prostoru je  prepovedano uporabljati vse vrste elektronskih naprav. Kazen za 

kršitev je izguba partije. V igralnem prostoru je dovoljeno zadrževanje le sodnikom in tistim, 



ki igrajo partijo. Prav tako je v igralnem prostoru potrebno upoštevati vso aktualno zakonodajo 

in priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem okužb s SARS-CoV-2. 

 

10. Sestavni del pravilnika je razpis tekmovanja. 

 

11. Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno 

ali nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova. 

 

12. S prijavo na tekmovanje se igralci/-ke strinjajo z uporabo osebnih podatkov v namen objave 

seznama prijavljenih, obračun ratinga FIDE in objavo rezultatov tekmovanja, kjer bodo 

navedeni ime, priimek, letnica rojstva, rating in uvrstitev na tekmovanju. Prav tako soglašajo z 

uporabo naštetih podatkov za objavo le teh na spletnem portalu ŠZS pod ID kartico igralca/ke 

ter objavo fotografij na spletni strani kluba. 
 

13. Pravilnik je sprejet z odigrano potezo na posameznem turnirju, vse udeleženke in vsi 

udeleženci so se dolžni ravnati po določilih zapisanih v njem. 

 

     Maribor, 30. september, 2020                 

 

 

 

     
 

 

                                                                  


