RAZPIS 27. POSAMIČNEGA DRŽAVNEGA
PRVENSTVA ČLANOV IN ČLANIC 20. MEMORIAL VASJA PIRCA
1) Organizator 20. memoriala Vasja Pirca, ki šteje kot posamično državno prvenstvo članov
in članic za leto 2017 je Železničarski šahovski klub Maribor, pod okriljem Šahovske zveze
Slovenije in v sodelovanju z MO Maribor in Ministrstvom za obrambo Republike
Slovenije.
Turnir bo potekal od sobote, 24. junija, do nedelje, 2. julija 2017 v prostorih Vojaškega
muzeja v mariborski Kadetnici, Engelsova 15, 2000 Maribor
(http://www.vojaskimuzej.si/muzej.aspx?item=kadetnica)
2) Državno prvenstvo bo potekalo v dveh ločenih konkurencah.
2a) Člani: prvenstvo je odprto za vse slovenske šahiste in šahistke z veljavno tekmovalno
licenco za leto 2017, pri čemer za slovenske šahiste veljajo vsi tisti, ki so pri FIDE na
slovenskem ratinškem seznamu.
2b) Članice: Prvenstvo je zaprto, pravico do udeležbe ima deset šahistk po naslednjih kriterijih:
1. najboljše tri z lanskega državnega prvenstva (v primeru odpovedi so rezerve po uvrstitvi
na lanskem državnem prvenstvu ob pogoju, da so dosegle vsaj polovico možnih točk),
2. najboljše tri po FIDE Elo ratingu za standardni šah na dan 1.5. 2017 (v primeru odpovedi
so rezerve naslednje po ratingu ob pogoju, da imajo rating višji kot 2200 točk),
3. najboljše uvrščeni igralki iz kvalifikacij (HIT OPEN v Novi Gorici za leto 2017). V
primeru odpovedi je rezerva naslednje uvrščena ob pogoju, da je bila uvrščena v prvo
polovico žensk na kvalifikacijah),
4. ena igralka po izboru selektorja ženske reprezentance,
5. ena igralka po izboru organizatorja državnega prvenstva članic,
6. morebitne preostale rezerve določita selektorja mladinske in ženske reprezentance.
3) V obeh konkurencah se igra po pravilih FIDE za standardni šah, 9 kol po švicarskem sistemu
pri članih in 9 kol po Bergerjevem sistemu pri članicah. Igralni čas je 90 minut za 40 potez +
30 minut, ves čas z dodatkom 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za partijo. Partije se
pišejo do izteka igralnega časa in bodo objavljene na spletni strani prvenstva, nekaj partij pa bo
vsakodnevno v elektronskem prenosu. Tekmovanje bo prijavljeno za enotni slovenski rating in
FIDE ELO rating. Dodatno velja:
a) privzeti čas zamude na partijo je 30 minut, vendar se igralcu/-ki, ki ob začetku seanse ni
prisoten/-na za šahovnico, odbije 15 minut;
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b) brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za remi pred odigranimi
30. potezami.
Vsi igralci/-ke morajo biti po končani partiji deset minut na voljo medijem (v posebnem
prostoru) za morebitne izjave in komentarje! Neupravičena odsotnost se kaznuje, sankcije bodo
opredeljene v turnirskem pravilniku.
4) Urnik tekmovanja:
- sobota, 24. junij 2017:
- potrditev prijav od 13.00 do 15:00,
- otvoritev ob 15.45,
- 1. kolo ob 16.00
- nedelja, 25. junij – sobota, 1. julij 2017
- 2. – 8. kolo ob 16.00 uri
- nedelja, 2. julij 2017
- 9. kolo ob 11.00
- zaključek ob 16.00 uri (oz. 15 minut po končani zadnji partiji)
Udeležba na zaključku je obvezna. Del zaključka bo slavnostna Akademija, po razdelitvi nagrad
sledi pogostitev udeležencev.
5) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):
- švicarski sistem (člani): večje število točk, medsebojni rezultat-i (če so vsi igralci iste
točkovne skupine igrali med seboj), Buchholz -1 (ne upošteva se le najslabši nasprotnik),
Buchholz koeficient, večje število igranih iger s črnimi figurami, večje število zmag, (brez
upoštevanja iger dobljenih s kontumacem ali ko je igralec/ka prost);
- Bergerjev sistem (članice): večje število točk, rezultat proti zmagovalkam, SonnebornBergerjev koeficient, medsebojni rezultat-i, večje število zmag in večje število zmag s črnimi
figurami.
V primeru, da so vsi kriteriji enaki, se pri obeh igralnih sistemih za kritična mesta 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) Zmagovalca na obeh prvenstvih postaneta državna prvaka za leto 2017 in prejmeta pokal.
Obe prvenstvi se upoštevata v kategorizaciji OKS po predpisanih merilih. Državna prvakinja
se naposredno uvrsti v žensko reprezentanco za nastop na ekipnem prvenstvu leta 2017. Po
sklepu UO ŠZS z dne 23.3. 2017, bo ŠZS obema prvakoma povrnila stroške udeležbe na
Evropskem članskem prvenstvu v standardnem šahu za leto 2018.
Na prvenstvih je predviden nagradni sklad v skupni višini 8.000 evro. Nagradni sklad za
najboljše pri članih je 6000 evrov bruto, pri članicah pa 2000 evrov bruto.
Nagrade na članskem prvenstvu bo vsem igralcem, ki predložijo davčno številko ter številko
bančnega računa dan po prvenstvu izplačal ŽŠK Maribor.
Nagrade za prvenstvo članic bo v tednu po prvenstvu izplačala ŠZS, o načinih izplačila se bodo
nagrajenke dogovorile s pisarno ŠZS.
Igralcem in igralkam, ki se ne bodo udeležili podelitve nagrad, se nagrada zmanjša za 25%.
Denarne nagrade bodo razdeljene tako:
Člansko prvenstvo (nagradni sklad 6.000 evro): 1.200 900 700 500 400 300 200 100 = 4.300;
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Dodatno bodo nagrajeni najboljši v kategorijah: ženske, nad 60 (letnik 1957 ali starejši), U20
(letnik 1997 ali mlajši), FIDE rating 1851 - 2100, 1601 - 1850, brez ratinga – 1600 in sicer:
120/80/50 (če jih je vsaj 5 v konkurenci), 100/50 če so 3 ali 4, 80 če sta 2 ali 1) = 1.500;
Najlepša partija = 100 (žirija treh amaterjev bo objavljena pred tekmovanjem);
Najboljša partija = 100 (žirija treh strokovnjakov bo objavljena pred tekmovanjem).
Prvenstvo članic (nagradni sklad 2.000 evro): 750, 500, 350, 250, 150 = 2.000
7) Glavna sodnica prvenstva bo Narcisa Mihevc Mohr (FIDE sodnica, pomočnike določi
organizator prvenstva. Odločitve glavnega sodnika so izvršne, pritožbe na sodnikove odločitve
rešuje turnirski odbor.
Turnirski odbor sestavljajo: Adrijan Mihaljčišin, šahovski velemojster (predsednik), Danilo
Polajžer (mednarodni mojster) in predstavnik ŠZS (člana), najvišje rejtingirani igralec na
članskem prvenstvu in najvišje rejtingirana članica na prvenstvu članic (namestnika).
Pisna pritožba se s kavcijo 100 € odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po
končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega
odbora so dokončne.
8) Prijave za nastop na državnem prvenstvu članov se zbirajo do nedelje, 11. junija, na
elektronskem naslovu jbuzeti@gmail.com.
Prijavnina na prvenstvu članov znaša 50 evro; VM, (ž)VM zastonj; MM, (ž)MM, U20 (1997
in mlajši), nad 2.350 (ženske 2.150) pa 25 evro.
Prijava je potrjena s plačilom prijavnine.
Prijave za nastop na državnem prvenstvu članic se zbirajo v pisarni ŠZS (info@sahzveza.si) ali na elektronskem naslovi jbuzeti@gmail.com, do nedelje, 2. junija 2017. Po tem
datumu bodo na prvenstvo povabljene rezervne igralke (glej točko 2!).
Prijavnina na prvenstvu članic znaša 50 evro; (ž)VM zastonj, ŽMM, nad 2.150, U20 (1997 in
mlajše) pa 25 evro.
Prijava je potrjena s plačilom prijavnine.
Prijavnino nakažete na transakcijski račun tehničnega izvajalca, ki je: Železničarski šahovski
klub Maribor, Verstovškova ulica 4, 2000 Maribor; TRR: SI56 6100 0001 2460 579 (Delavska
hranilnica). Na elektronski naslov jbuzeti@gmail.com je ob izvršitvi plačila potrebno sporočiti
za koga, kdaj in kakšen znesek ste nakazali in na koga naj se glasi račun (v kolikor se račun
glasi na društvo, morate poslati tudi polne podatke društva, torej polni naziv in davčno številko).
Po želji vam lahko izstavimo tudi predračun. Ob potrditvi prijave na dan začetka tekmovanja
boste za svoja plačila prejeli račune.
Seznam pravočasno prijavljenih bo objavljen na spletni strani prvenstva.
Na prvenstvu članov je mogoča tudi prijava po zaključku prijavnega roka, izključno preko
elektronskega naslova jbuzeti@gmail.com in najpozneje do nedelje, 18. junija. Za poznejšo
prijavo se prijavnina dvigne za 20 evro (ne glede na šahovski naziv).
Vsi ostali stroški gredo v breme nastopajočih ali njihovih klubov. Organizator zagotovi vse
rekvizite (navadne in elektronske šahovske garniture, elektronske šahovske ure in formularje).
9) Namestitev je povsem poljubna, Maribor ponuja številne cenovno sprejemljive možnosti, od
namestitev v Dijaških domovih, zasebnih namestitev do hotelov z 2** - 5*****.
Organizator se je dogovoril za nekaj cenovno sprejemljivih ponudb v namestitvenih enotah, ki
so najbližje prireditvenemu prostoru:
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Hotel Tabor Maribor (zelo blizu – 200m od prizorišča)
Ulica heroja Zidanška 18, 2000 Maribor, tel.: 02 421 64 10, el. naslov: info@hoteltabormaribor.si; www.hoteltabor
Cena: nočitev z zajtrkom v 2p sobi = 32 evro po osebi na noč; dodatni obrok (kosilo ali večerja)
= 9 evro; doplačilo za 1p sobo = 10 evro na noč.
Neposredne rezervacije (do polne zasedenosti hotela) neposredno na el. naslov
info@hoteltabor-maribor.si, s pripisom: »ŠAHOVSKO PRVENSTVO 2017«
Hotel je zelo priljubljen, zato priporočamo hitre rezervacije in plačila!
Hotel Bau Maribor (1 km od prizorišča)
Limbuška cesta 85, 2000 Maribor, Tel: 02 421 63 10, www.hotel-bau.si, el. naslov: info@hotelbau.si
Cena: nočitev z zajtrkom v 2p sobi = 32 evro po osebi na noč; dodatni obrok (kosilo ali večerja)
= 9 evro; doplačilo za 1p sobo = 10 evro na noč.
Dijaški dom prometne šole Maribor (zelo blizu – 400 m od prizorišča)
Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
Tel.: 02 294 118; 051/626-677; el. naslov: kuhinjaps@prometna.net
http: www.prometna.net
Cena: nočitev v 2p sobi = 13,3 evro po osebi na noč; zajtrk = 3 evro, kosilo = 6 evro, večerja
= 5 evro (mogoče so vse kombinacije); doplačilo za 1p sobo = 2 evro na noč.
V vseh namestitvenih enotah je treba plačati turistično takso 1,27 evro po osebi na dan, polovico
za mlajše od 18 let.
Informacije in ustrezne kontakte o številnih drugih namestitvenih enotah najlažje najdete na
spletnih straneh:
www.booking.com, www.airbnb.com ali na spletnih straneh posameznih namestitvenih enot.
Vse namestitve (rezervacije, plačila in drugo) nastopajoči uredijo neposredno s ponudniki
namestitev, organizator pri tem ne sodeluje.
10) Informacije:
- Slavko Vizovišek, slavko.vizovisek@gmail.com; 041 729 195,
- Jernej Buzeti (prijava, plačila) jbuzeti@gmail.com; 041 442 230.
Vsa obvestila najdete na spletni strani prvenstva: www.zsk.si
11) Igralci in igralke ter vsi spremljevalci v igralnem prostoru ne smejo imeti nikakršnih
elektronskih pripomočkov, sicer bodo takoj kaznovani z izgubo partije in odstranitvijo iz
igralnega prostora. Fotografiranje je dovoljeno prvih petnajst minut vsakega kola (izjema so
fotoreporterji s posebnimi dovolilnicami, ki jih podeli organizator – glej navodila na spletni
strani!). Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana – glavni sodnik lahko po svoji presoji
zahteva uradno (policijsko) izmero stopnje alkohola ali drugih poživil! Igralci in igralke med
igro ne smejo zapustiti igralnega prostora razen z dovoljenjem glavnega sodnika. Kar ni
navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se
smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in Šahovske zveze Slovenije.
12) Šahisti/-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso
zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz
tega naslova.
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