
  
Ljubljana, 6. 2. 2019 

 

RAZPIS KVALIFIKACIJ ZA DRŽAVNO PRVENSTVO 
ČLANIC ZA LETO 2019 

   
1) Organizatorja KVALIFIKACIJ ZA DP ČLANIC  za leto 2019 sta Šahovski klub Komenda v 
sodelovanju s podjetjem Pogi, d. o. o., pod okriljem Šahovske zveze Slovenije. Tekmovanje 
bo organizirano v času od 8. 3. 2019 do 10. 3. 2019 v dvorani Prostovoljnega gasilskega 
društva Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda. 
  
2) Prvenstvo bo potekalo v enotni konkurenci – pravico nastopa imajo vse slovenske 
šahistke, ki so pravilno registrirane za svoj klub za leto 2019.  
 
3) Igra se po pravilih FIDE za standardni šah, 5 kol  po švicarskem sistemu. Igralni čas je 90 
minut + 30 sekund/potezo za vsako igralko za partij o, poteze pa se pišejo ves čas 
partije.   
V skladu s Pravili šaha FIDE dodatno velja: 
a) točka 6.7.2.: privzeti čas zamude na partijo je 30 minut, vendar se igralki, ki ob začetku 
seanse ni prisotna za šahovnico, na uri takoj odvzame 15 minut. 
b) točka 9.1.1: brez privolitve glavnega sodnika se igralke ne morejo dogovoriti za remi pred 
odigranimi 30. potezami 
 
 4) Urnik tekmovanja : 

 petek, 8. 3. 2019: potrditev prijave do 16:45, otvoritev in prvo kolo ob 17:00 
 sobota, 9. 3. 2019: drugo kolo ob 9:30 
 sobota, 9. 3. 2019: tretje kolo ob 15:30 
 nedelja, 10. 3. 2019: četrto kolo ob 9:00 
 nedelja, 10. 3. 2019: peto kolo ob 15:00 

razglasitev rezultatov bo 15 minut po končanem zadnjem kolu 
  
5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja): večje število osnovnih 
(šahovskih) to čk, medsebojni rezultat-i (če so vsi igralci iste točkovne skupine igrali med 
seboj), Buchholz-1, Buchholz koeficient, večje število igranih iger s črnimi figurami, večje 
število zmag (brez upošt. iger dobljenih s kontumacem ali ko je igralec/-ka prost). 
Če katero od prvih dveh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se takoj odigra 
dodatni dvoboj (troboj …) v pospešenem (10 minut z dodatkom 5 sekund/potezo) in/ali 
hitropoteznem tempu (3 minute z dodatkom 2 sekundi/potezo). Barve figur za prvo partijo se 
žrebajo, v drugi partiji se barve zamenjajo. Če je rezultat še vedno izenačen, se odigra še 
»zlata partija« . Barve figur se žrebajo, beli ima 6 minut, črni pa 5 minut igralnega časa – 
igralcu/-ki s črnimi figurami zadošča remi!  
  
6) Turnir bo prijavljen za FIDE in slovenski rating. 
 
7) Prvo in drugo uvrščena igralka se uvrsti na državno prvenstvo članic, ki bo potekalo v 
Radencih od 27. 4. 2019 do 5. 5. 2019. Prve tri igralke dobijo priznanje. 
 
8) Glavni sodnik je Poglajen Franc, državni šahovski sodnik. Odločitve glavnega sodnika so 
izvršne, pritožbe na sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. V skladu s Pravilnikom o 
delovanju turnirskega odbora bodo v turnirski odbor imenovane 3 članice in dodatni 2 rezervi. 
Pisna pritožba se s kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po 



končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega 
odbora so dokončne. 
 
9) Prijavo za nastop, se zbirajo do 4. 3. 2019 do 12.00 ure na naslov franc.poglajen@pogi.si. 
Seznam pravočasno prijavljenih bo objavljen na spletni strani http://www.sah-komenda.com.  
Prijavnina znaša 15 € in jo je potrebno pla čati do 6. 3. 2019 na poslovni račun POGI 
d.o.o., pri NLB 0231 2025 7185 227 s pripisom „prijavnina za kvalifikacije članic“. Prijava na 
tekmovanje velja z datumom plačila prijavnine. Brez pla čane prijavnine do 6. 3. 2019, ne 
bo možno nastopiti na kvalifikacijah za DP članic!  
  
10) Morebitna namestitev igralcev, igralk in spremljevalcev je v lastni režiji. V Kamniku je 
možno: Hostel pod Skalco, Mili Vrh, Gostišče Špenko. V Domžalah je možna v Hotelu Krona 
(***) ali Hotelu Ambient (***), v Ljubljani je možnih namestitev še več.  
  
11) Informacije: 

 Franc Poglajen, 041/325-685, franc.poglajen@pogi.si  
 spletna stran tekmovanja: http://www.sah-komenda.com/turnirji/kvalifikacije/tekoce/vodilo.htm  

  
12) Rezultat partije sodniku sporoči zmagovalka, v primeru remija pa igralka z belimi 
figurami. Uporaba vseh vrst elektronskih naprav v prireditvenem prostoru ni dovoljena, 
mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. V kolikor bo zazvonil mobitel, igralka izgubi 
partijo, gledalca pa se odstrani iz igralne dvorane.  
Fotografiranje je dovoljeno prvih petnajst minut vsakega kola. Uporaba vseh vrst poživil je 
strogo prepovedana! Igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja 
sodnikov. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za 
ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in ŠZS.  
 
13) S prijavo na tekmovanje se igralka strinja z uporabo osebnih podatkov v namen objave 
seznama prijavljenih, obračun ratinga SLO/FIDE in objavo rezultatov tekmovanja, kjer bodo 
navedeni ime, priimek, letnica rojstva, rating in uvrstitev na tekmovanju. Prav tako soglaša z 
uporabo naštetih podatkov za objavo le teh na portalu ŠZS pod ID kartico igralca/ke in na 
spletni strani ŠK Komenda. 
  
14) Šahistke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso 
zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizatorja ne prevzema nikakršnih obveznosti 
iz tega naslova. 
  
 
 
  ŠK Komenda sekretarka ŠZS predsednik Tekmovalne komisije 
         Franc Poglajen Nina Rob Jernej Špalir 


