
PRAVILNIK 

POSAMIČNEGA ŠAHOVSKEGA PRVENSTVA DISTROFIKOV SLOVENIJE ZA 

LETO 2008 

 

1. Organizator posamičnega šahovskega prvenstva distrofikov Slovenije za leto 2008 (v 

nadaljevanju: prvenstva) je Zveza za šport invalidov Slovenije, tehnični izvajalec pa Društvo 

distrofikov Slovenije. 
 

2. Kraj igranja prvenstva je Domu dva topola v Izoli. 
 

3. Pravico do udeležbe imajo vsi pravočasno prijavljeni distrofiki. 
 

4. Igra se v ločenih kategorijah za ženske in moške. 
 

5. V moški konkurenci se igra 8 kol po švicarskem sistemu, FIDE dirigirana varianta (slov. 

rating, kategorija). 

V ženski se igra po enokrožnem Bergerjevem sistemu, če je do deset udeleženk, če pa jih je 

več pa se igra po švicarskem sistemu, FIDE dirigirana varianta (slov. rating, kategorija) in 

sicer: 

- 7 kol pri 11-13 udeleženkah 

- 8 kol pri 14 in več udeleženkah. 

V primeru, da se igra 9 kol je možno osvajati šahovske kategorije v skladu s 

kategorizacijskim pravilnikom ŠZS. 
 

6. Igra se po pravilih šaha FIDE z dodatkom za pospešeni šah in pravilih ŠZS.  
 

7. Igralni čas je 30 minut na igralca/-lko za celo partijo. 

 

8. Predvideni razpored igranja je naslednji: 
 

Petek Sobota Nedelja 

 

1. kolo ob 18.00 

 

Dopoldanska seansa 

2. kolo ob 9.00 

3. kolo ob 10.10 

4. kolo ob 11.20 

 

Popoldanska seansa 

5. kolo ob 15.00 

6. kolo ob 16.10 

(7. kolo ob 17.20, če se igra 9 

kol) 

 

 

7. kolo ob 10.00 

8. kolo ob 11.10 

 

 

9. Igralec lahko ima pomočnika/asistenta, ki premika figure in poganja šahovsko uro. Igralec 

mora dati jasno navodilo za izvršitev poteze. 
 

10. Zmagovalec prvenstva v svoji kategoriji je igralec/-lka, ki osvoji največ točk. V primeru 

delitve mest se uvrstitev določi z uporabo naslednjih dodatnih kriterijev  : 
 



- Prvenstvo igrano po švicarskem 

sistemu: 

 

1. srednji Buchholzov 

koeficient; 

2. Buchholzov koeficient; 

3. uspeh v medsebojnem /-ih 

srečanju/-ih; 

4. večje število zmag; 

5. večje število zmag s črnimi 

figurami. 

 

 - Prvenstvo igrano po krožnem 

Bergerjevem sistemu: 

 

1. uspeh proti zmagovalcem; 

2. uspeh v medsebojnem 

srečanju/ih; 

3. uspeh po Sonneborn-Bergerjevi 

metodi; 

4. večje število zmag; 

5. boljši uspeh s črnimi figurami. 

 

  

11. Turnir bo točkovan po pravilniku o slovenskem ratingu za pospešeni šah. 
 

12. Prvi trije tekmovalci v obeh konkurencah dobijo kolajne in priznanja ZŠIS. Vsi tekmovalci 

dobijo priznanja Društva distrofikov. Prvi trije prejmejo praktične/knjižne nagrade, ki jih 

prispeva Društvo distrofikov Slovenije. 
 

13. Prvenstvo vodi državni šahovski sodnik Marjan Butala iz Ljubljane. 
 

14. Pred pričetkom prvenstva se za vsako skupino izvoli turnirski odbor. Na sodnikove 

odločitve se igralec lahko pritoži – obvesti predsednika turnirskega odbora najpozneje 10 

minut po koncu tekočega kola. Sklep turnirskega odbora je dokončen. Turnirski odbor 

odloča tudi o drugih zadevah ki se nanašajo na potek tekmovanja. 
 

Turnirski odbor – moški   Turnirski odbor – ženske  

 

_______________________________, 

predsednik 

   

____________________________, 

predsednica 

 

 

_______________________________, 

član 

   

____________________________, 

članica 

 

 

_______________________________, 

član 

   

____________________________, 

članica 

 

 

_______________________________, 

namestnik 

   

____________________________, 

namestnica 

 

 

_______________________________, 

namestnik 

   

____________________________, 

namestnica 

 

 

15. Med igranjem v turnirski dvorani ni dovoljeno pitje alkoholnih pijač, kajenje in uporaba 

mobilnih telefonov. Proti kršiteljem ukrepa sodnik. 

 

16. Igralec ki brez boja zgubi eno partijo ali brez opravičljivega razloga zapusti prvenstvo se 

črta iz razpredelnice, Ravno tako pa mora sam kriti vse stroške bivanja v domu, ki so nastali 

kot posledica njegove udeležbe na prvenstvu. 
 

17. S pravilnikom se seznanijo vsi igralci pred prijavo in pričetkom turnirja ter se ga izobesi v 

igralni dvorani. 

 

 

Izola, maj 2008 
 


