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Nova Gorica, 8. marec 2022 
 

Šahovski klub Nova Gorica razpisuje 
 

Osnovnošolsko posamično prvenstvo Goriške v šahu 2021/22 
 
ORGANIZATOR: Šahovski klub Nova Gorica 
 

DATUM: Prvenstvo bo v ponedeljek, 14. marca 2022, z začetkom ob 17. uri. Obvezne so predprijave do nedelje, 13. marca 2022. 
 

TEKMOVALNE SKUPINE: 
- fantje in dekleta (F15/D15): rojeni/-e 2007 in mlajši/-e 
- fantje in dekleta (F12/D12): rojeni/-e 2010 in mlajši/-e 
- fantje in dekleta (F9/D9): rojeni/-e 2013 in mlajši/-e 
Če je v kakšni tekmovalni skupni premalo udeležencev/-k, se po dogovoru skupine smiselno združijo. 
 

LOKACIJA TEKMOVANJA, REGISTRACIJA, PRIJAVE: Za sodelovanje na tekmovanju morate biti registrirani na platformi Lichess ter 
včlanjeni v klub Goriška. Pri prijavi navedite ime in priimek, leto rojstva in osnovno šolo, katero obiskujete. 
 

- šahovski portal: Lichess 
- klub: Goriška / geslo za vstop v klub: gor 
- geslo za vstop na vse turnirje je enotno: sola 
 

POVEZAVE DO TURNIRJEV: 
 

fantje do 15 let, rojeni 2007 in mlajši (F15):    https://lichess.org/swiss/QkD1pn9R 
dekleta do 15 let, rojene 2007 in mlajše (D15):   https://lichess.org/swiss/NftCCRIc 
fantje do 12 let, rojeni 2010 in mlajši (F12):    https://lichess.org/swiss/q2h1hAaF 
dekleta do 12 let, rojene 2010 in mlajše (D12):   https://lichess.org/swiss/aH34SZF6 
fantje in dekleta do 9 let, rojeni/-e 2013 in mlajši/-e (F9 in D9): https://lichess.org/swiss/OlegDCmk 
 

Po uspešni prijavi sporočite vaš vzdevek, ime in priimek ter tekmovalno skupino na enega od kontaktov: tel / SMS: 031 395 841, email: 
boris.kogoj@gmail.com 
 

PRAVICA SODELOVANJA: vsi osnovnošolci in osnovnošolke iz občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Ajdovščina, Vipava, Kanal ob 
Soči, Brda, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica 
 

SISTEM TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo po švicarskem sistemu (5 krogov). Lichess platforma lahko sama zmanjša število 
krogov, če je igralcev/-k v posamezni skupini premalo. V primeru, da so v skupini prijavljeni manj kot štirje tekmovalci/-ke, se pred 
pričetkom turnirja sporoči, v kateri skupini tekmovanje poteka (igranje v skupni skupini fantje/dekleta). 
 

ČAS IGRANJA: 10 minut + 5 sekund za potezo 
 

PRIZNANJA: medalje za tri prvouvrščene v vsaki tekmovalni skupini 
 

Na državno osnovnošolsko posamično prvenstvo (povezava), ki bo v nedeljo, 20. marca 2022, na Lichessu se uvrstijo: 
Fantje: A turnir – prvi trije v skupini do 15 let, B turnir – prvi trije v skupini do 12 let 
Dekleta: A turnir – prve tri v skupini do 15 let, B turnir – prve tri v skupini do 12 let 
 

Državno osnovnošolsko posamično prvenstvo za skupini do 9 let bo v nedeljo, 13. marca 2022 (https://www.sah-
zveza.si/prireditve/festival/165). Prvenstvo bo odprto - lahko se ga udeležijo šahisti in šahistke, ki izpolnjujejo starostni pogoj. 
Koledar vseh šolskih tekmovanj 2021/2022: povezava 
 

KOORDINACIJA: glavni koordinator tekmovanja in administrator turnirjev na Lichessu je Boris Kogoj, šahovski sodnik ŠZS z licenco 2020 
- 22 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR ŠK NOVA GORICA: Boris Kogoj, Boštjan Herega 
 

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo! 
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