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Nova Gorica, 22. marec 2022 

 
 

Šahovski klub Nova Gorica razpisuje 
 
 

Osnovnošolsko ekipno prvenstvo Goriške v šahu 2021/22 
 
 

Organizator: Šahovski klub Nova Gorica 
 
Lokacija: prostor Šahovskega kluba Nova Gorica, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica 
 
Datum: Prvenstvo bo v petek, 25. marca 2022, z začetkom ob 17. uri. Obvezne so predprijave do četrtka, 24. marca 2022. 
 
Tekmovalne skupine: 
 
- fantje (F15): rojeni 2007 in mlajši 
- dekleta (D15): rojene 2007 in mlajše 
- fantje (F12): rojeni 2010 in mlajši 
- dekleta (D12): rojene 2010 in mlajše 
- fantje (F9): rojeni 2013 in mlajši 
- dekleta (D9): rojene 2013 in mlajše 
 
Pravica sodelovanja: vse ekipe osnovnih šol iz občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Ajdovščina, Vipava, Kanal ob Soči, 
Brda, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica 
 
Sestava ekipe: Ekipo fantov sestavljajo 4 igralci (+ 1 rezerva), ekipo deklet pa 3 igralke (+ 1 rezerva). Dekleta lahko nastopijo 
ekipi fantov, fantje v ekipi deklet ne smejo nastopiti. V posamezni skupini lahko nastopi več ekip iste šole. 
 
Način igranja: glede na število ekip – Berger (vsak z vsakim) ali Švicarski sistem 
 
Igralni čas: 10 min + 5 sekund / potezo. Šahovske garniture zagotovi Šahovski klub Nova Gorica, vsaka ekipa pa prinese dve 
elektronski šahovski uri. 
 
Kriteriji za uvrstitev: Zmaga ekipa, ki v svoji tekmovalni skupini doseže največje število točk. Če več ekip doseže enako število 
točk, je 2. kriterij »meč točke«, nato pa odločajo ostali dodatni kriteriji po Pravilniku Šahovske zveze Slovenije. 
 
Nagrade: Prve tri ekipe iz vsake tekmovalne skupine prejmejo medalje. Prvouvrščene ekipe v skupinah F – 15, D – 15, F – 12 
in D – 12 se uvrstijo na Državno ekipno osnovnošolsko prvenstvo 2021/22, ki bo 9. aprila 2022 na Ptuju: https://www.sah-
zveza.si/prireditve/festival/168 
 
Prijave: Obvezne so predprijave ekip do četrtka, 24. marca, na email: matjaz.loviscek@gmail.com Prijava na tekmovanje naj 
vsebuje seznam igralcev, ki naj bodo razvrščeni po ratingu. V primeru, da na višji deski igra igralec z nižjim ratingom od igralca 
na naslednji deski, razlika v ratingu ne sme biti višja od 100 točk. 
 
 
Matjaž Lovišček 
predsednik Šahovskega kluba Nova Gorica 
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