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Dolenjsko mladinsko pospešeno šahovsko prvenstvo 2020 
 

 

 

 

 

1) Dolenjsko mladinsko pospešeno šahovsko prvenstvo 2020 bo potekalo v soboto, 18. januarja 

2020, z začetkom ob 900 na Osnovni šoli Drska v Novem mestu v organizaciji Šahovskega društva 

KRKA Novo mesto. 

 

2) Prvenstvo je odprto za vse šahiste in šahistke, ki so člani dolenjskih šahovskih klubov oziroma 

društev (klubi morajo poskrbeti, da imajo njihovi tekmovalci/-ke FIDE ID številko) ali se šolajo na 

dolenjskih osnovnih ali srednjih šolah. Tekmovalo se bo v štirinajstih starostnih kategorijah: 
a) fantje do 8 let (F8 - rojeni 2012 in mlajši) h) dekleta do 8 let (D8 - rojena 2012 in mlajša) 

b) fantje do 10 let (F10 - rojeni 2010 in mlajši) i) dekleta do 10 let (D10 - rojena 2010 in mlajša) 

c) fantje do 12 let (F12 - rojeni 2008 in mlajši) j) dekleta do 12 let (D12 - rojena 2008 in mlajša) 

d) fantje do 14 let (F14 - rojeni 2006 in mlajši) k) dekleta do 14 let (D14 - rojena 2006 in mlajša) 

e) fantje do 16 let (F16 - rojeni 2004 in mlajši) l) dekleta do 16 let (D16 - rojena 2004 in mlajša) 

f) fantje do 18 let (F18 - rojeni 2002 in mlajši) m) dekleta do 18 let (D18 - rojena 2002 in mlajša) 

g) fantje do 20 let (F20 - rojeni 2000 in mlajši) n) dekleta do 20 let (D20 - rojena 2000 in mlajša) 

 

3) Igra se največ 9 krogov po FIDE švicarskem ali Bergerjevem sistemu, pari pa se določajo z 

računalniškim programom WinSvicar. Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah z igralnim časom 

10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega šahista/-ko. Dolenjsko mladinsko pospešeno prvenstvo bo 

ratingirano za FIDE rapid rating. Organizator lahko smiselno združi posamezne kategorije, vendar 

bodo razglašeni najboljši/-e v vseh kategorijah. Glavna sodnica tekmovanja bo Andreja Dobrovoljc. 

 

4) Obvezne so predprijave igralcev in igralk najkasneje do četrtka, 16. januarja 2020, do 1600 

(ki naj vsebujejo ime, priimek, starostno kategorijo, klub oziroma šola) izključno na elek. naslov 

robert_rudman@t-2.net 

Prihod na tekmovanje je potrebno potrditi pri glavnem sodniku  najkasneje 15 minut pred pričetkom 

tekmovanja (zamudniki bodo uvrščeni v naslednji krog po prihodu). 

 

5) Prvi trije v vsaki starostni kategoriji prejmejo medalje. Kriteriji za določanje uvrstitve so (po 

vrstnem redu upoštevanja): število točk, Buch-1 (oz. RPZ), Buch (oz. Sonn.) in medsebojni rezultat! 

V primeru vseh enakih kriterijev se za odločilna mesta takoj igra hitropotezna »zlata partija«. Vsi 

rezultati in fotografije bodo objavljeni na spletni strani www.sahovsko-drustvo-nm.si/ 

http://www.sahovsko-drustvo-nm.si/
mailto:robert_rudman@t-2.net
http://www.sahovsko-drustvo-nm.si/


6) Participacija stroškov na vsakega igralca oziroma igralko je 8 evrov in jo sodelujoči klubi plačajo 

za svoje igralce po izdanem računu (dejansko udeleženih na tekmovanju). Šahovske garniture in 

elektronske ure zagotovi Šahovsko društvo KRKA Novo mesto. Uporaba mobitelov in vseh 

elektronskih naprav v igralni dvorani je prepovedana! 

 

7) Mladinsko državno prvenstvo v standardnem šahu bo potekalo na Otočcu od 15. do 21. februarja 

2020 in je v vseh starostnih konkurencah odprto za vse v slovenskih šahovskih društvih ali klubih 

registrirane igralce/-ke, ki nastopijo na svojem regijskem prvenstvu oziroma že imajo FIDE rating 

za standardni šah. Prav tako morajo imeti udeleženci/-ke državnega prvenstva dodeljeno 

tekmovalno licenco za leto 2020 in morajo znati zapisovati šahovske partije v ustrezne formularje. 

 

8) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem niso zdravstveno ali nezgodno 

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

 

 

 

 

 

       Šahovsko društvo KRKA Novo mesto 

       Robert Rudman, prof., predsednik 


