
 

 

Razpis področnih osnovnošolskih šahovskih prvenstev 

za POMURJE v šolskem letu 2022/23 
 

Spoštovani mentorji, 

razpisi in prijave na posamezna prvenstva bodo na strani ŠD Pomgrad (http://www.sah-

drustvo-ms.si/). 

Prvenstva so odprta za vse učence. 

                                                  VABLJENI! 

Organizator 
ŠD Pomgrad 

Informacije: Mira Ambruš 

tel.: 041 729 243 

e-pošta: mira.ambru73@gmail.com 

 

 

1. Področno posamezno osnovnošolsko prvenstvo 
 

bo v soboto, 26. 11. 2022, na Osnovni šoli I Murska Sobota,  

z začetkom ob 9.00 (potrditev prijave do 8.45). 

 

Rok za prijavo na področno posamezno prvenstvo  je do 25. 11. 2022 do 12.00 na:  link. 

Če naletite na težave, pošljite prijavo na naslov: matej.titan@gmail.com. 

 

Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah. Igralni čas je 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega 

igralca/-ko za partijo, 9 kol po švicarskem sistemu. 

 

Kategorije: 

- najmlajši fantje in dekleta – rojeni/-e 2014 in mlajši/-e (F9 / D9); 

- mlajši fantje in dekleta – rojeni/-e 2011 in mlajši/-e (F12 / D12); 

- starejši fantje in dekleta – rojeni/-e 2008 in mlajši/-e (F15 oz. D15). 

 

Prvi trije dobijo medalje.  

Prijavnina je 5 Є za posameznika in se plača ob prijavi ali pa se izstavi račun naknadno na šolo. 

 

Razpis državnega prvenstva, ki bo 7. 1. 2023, je spletni strani Šahovske zveze Slovenije.  

 

Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem niso zdravstveno ali nezgodno 

zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti s tega naslova. 

 

                                        VABLJENI! 

 

Murska Sobota, 26. 10. 2022                                         

           Štefan Cigan, 

                                                                                                predsednik ŠD Pomgrad  

                                                                                                   

                                                                                                    Mira Ambruš, 

                                                                                               področna koordinatorica  
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2. Področno ekipno osnovnošolsko prvenstvo  
  

bo v soboto, 18. 2. 2023, na Osnovni šoli I Murska Sobota 

z začetkom ob 9.00 (potrditev prijave do 8.45). 

 

Rok za prijavo na področno ekipno prvenstvo  je do 17. 02. 2023 do 12.00 na:  link. 

Če naletite na težave, pošljite prijavo na naslov: matej.titan@gmail.com. 

 

Igralo se bo po Bergerjevem sistemu z ustreznim številom kol, igralni čas je 10 min + 5 

sekund/potezo.  

 

Kategorije: 

- najmlajši fantje in dekleta – rojeni 2014/-e in mlajši/-e (F9 / D9); 

- mlajši fantje in dekleta – rojeni 2011/-e in mlajši/-e (F12 / D12); 

- starejši fantje in dekleta – rojeni/-e 2008 in mlajši/-e (F15 oz. D15). 

 

Pri učencih sestavljajo ekipo 4 učenci in ena rezerva, pri učenkah pa 3 učenke in ena 

rezerva. Dekleta lahko nastopajo v fantovski ekipi, vendar potem na področnem prvenstvu ne 

morejo igrati še v dekliški ekipi.   

 

Zmagovalne ekipe dobijo naslov prvakov v svojih kategorijah in pokale, drugo- in 

tretjeuvrščeni pa lepa priznanja s praktičnimi nagradami.  

 

Uvrščene na državno prvenstvo, ki bo 18. 3. 2023, bodo ekipe glede na razpis, ki je na 

spletni strani Šahovske zveze Slovenije. 

 

 

Prijavnina pri fantih je 20 Є, pri dekletih pa 15 Є na ekipo. 

 

Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem niso zdravstveno ali nezgodno 

zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti s tega naslova. 

     

     VABLJENI! 

 

 

Murska Sobota, 26. 10. 2022        

 

 

                               Štefan Cigan, 

                                                                                     predsednik ŠD Pomgrad  

  

                                                                                              Mira Ambruš, 

                                                                                       področna koordinatorica  
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3. Področno posamezno klubsko prvenstvo 
 

 

bo v soboto, 14. 1. 2023, na Osnovni šoli I Murska Sobota 

ob 9.00 (prijave do 8.45). 

 

Rok za prijavo na področno posamezno klubsko prvenstvo  je do 13. 01. 2023 do 12.00 na:  

link.   

Če naletite na težave, pošljite prijavo na naslov: matej.titan@gmail.com. 

 

Čas igranja: 20 min + 10 sekund/potezo  

Število kol: 9, švicarski sistem, (po kategorijah) 

 

Igra se v petih starostnih skupinah: 

a) učenke in učenci do 20 let: U20 – rojeni 2003 in mlajši 

b) učenke in učenci do 14 let: U14 – rojeni 2009 in mlajši 

b) učenke in učenci do 12 let: U12 – rojeni 2011 in mlajši 

c) učenke in učenci do 10 let: U10 – rojeni 2013 in mlajši 

c) učenke in učenci do 8 let: U8 – rojeni 2015 in mlajši 

 

 

Prvi trije uvrščeni dobijo medalje, uvrščeni na državno prvenstvo pa bodo učenci glede na 

razpis, ki je na spletni strani Šahovske zveze Slovenije. 

 

Prijavnina je 5 Є za posameznika in se plača ob prijavi. 

 

Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci/-ke med tekmovanjem niso zdravstveno ali nezgodno 

zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti s tega naslova. 

 

 

Za malico je poskrbljeno. 

 

VABLJENI! 

 

 

 

Vsem učencem želimo veliko užitka ob igranju šaha,  

In vas do tekmovanja lepo pozdravljamo.  

 

Murska Sobota, 26. 10. 2022                                 

 

          Štefan Cigan, 

                                                                                     predsednik ŠD Pomgrad  

  

                                                                                           Mira Ambruš, 

                                                                                   področna koordinatorica  
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