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Uporaba šahovskega portala Lichess 
 

 

 

 

 

V času osamitve ter prekinitve normalnih šolskih in športnih dejavnosti je šah ena redkih 

dejavnosti, ki jo lahko dejansko treniramo preko različnih spletnih platform. Nekatere od teh so 

brezplačne in brez registracije, druge ravno obratno, najbolj popularne so tiste vmesne – ki so 

brezplačne in delujejo z registracijo ali brez nje. Na portalu https://chesspuzzle.net/ so recimo 

objavljeni šahovski problemi iz ogromnega števila šahovskih partij igralcev iz celega sveta, zato sam 

zelo rad (kot neregistriran) treniram kombinatoriko na tem portalu. 

Vsem igralcem in igralkam, ki trenirajo ali igrajo v našem društvu, pa bi še bolj priporočal 

portal https://lichess.org/, na katerem lahko brezplačno matirate, trenirate kombinatoriko in igrate. 

 

 
 

Predlagam, da na Lichessu startate na naslednji način: 

1) (rdeča puščica) izberite zavihek TRENIRAJ in v njem Vaja. 

a) V poglavju CHECKMATES lahko trenirate različne mate, od tistih najbolj osnovnih do 

nekaterih bolj zapletenih. 

http://www.sahovsko-drustvo-nm.si/
https://chesspuzzle.net/
https://lichess.org/


b) V poglavju BASIC TACTICS so objavljene osnovne kombinacije, v naslednjem 

poglavju INTERMEDIATE TACTICS pa so malo težje kombinacije. Ker pa so njihova 

imena zapisana v angleščini, je tule zapisan še prevod (angleščina = slovenščina) 

pin 

fork 

skewer 

discovered attack 

double check 

overloaded pieces 

zwischenzug 

zugzwang 

interference 

Greek gift 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

vezava 

dvojni napad 

rentgenski (dvojni) napad 

odkriti napad 

odkriti dvojni šah 

odvlek, preobremenitev 

vmesna poteza 

nujnica 

prekinitev linije, vrste ali diagonale 

žrtev 

c) Tisti bolj zagreti si lahko ogledate tudi poglavji PAWN ENDGAMES (kmečke končnice) 

in ROOK ENDGAMES (trdnjavske končnice) 

 

2) (rumena puščica) Nato v zavihku TRENIRAJ izberite poglavje Problemi. Tam lahko 

kolikor hočete trenirate kombinatoriko oziroma taktične udare (primeri iz različnih partij, ki 

so igrane na tem portalu, zato jih zlepa ne zmanjka). To opcijo toplo priporočam vsem 

mladim in starim – tudi najboljši velemojstri sveta redno trenirajo taktiko … 

 

3) (modra puščica) šele nato pojdite na zavihek IGRAJ. Mlajše šahiste in šahistke posebej 

prosim, da izbirate nasprotnike v pospešenem šahu (rapid) z igralnim časom vsaj 10 minut 

(pri večini igralcev je zraven zapisan še dodatek v sekundah, enako torej kot na običajnih 

elektronskih urah). Seveda so v tej fazi vsi nasprotniki anonimni oziroma neprijavljeni. Boljši 

in spretnejši igralci pa lahko igrate tudi hitropotezno (blitz), se pravi na 3, 5 ali 7 minut s 

kakšno sekundo dodatka. 

 

4) (zelena puščica) Seveda se lahko na portalu Lichess tudi registrirate. Zato kliknite zavihek 

PRIJAVA desno zgoraj, v njem pa izberite ukaz Registracija. Prijava je brezplačna, izberite 

si uporabniško ime in dodate elektronski naslov. Če ste na portalu prijavljeni, se pri vsakem 

vašem delu na portalu upošteva ratingiranje: 

a) pri vadbi kombinatorike 

b) pri igranju pospešenega šaha 

c) pri igranju hitropoteznega šaha 

d) … 

Skratka, za vsako stvar posebej se vam obračunava posebni rating. 

 

 

 

 

 

Čuvajte se in kljub težkim časom poskusite vzdrževati šahovsko kondicijo - lep pozdrav! 

 

 

 

 

 

        Robert Rudman, prof. 

        predsednik ŠD KRKA Novo mesto 


