
DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V ŠAHU 2019/20 
RAZPIS TEKMOVANJA 

 
 

1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

Državno univerzitetno prvenstvo v šahu 2019/20. 

2. Datum 
tekmovanja: 

Torek, 26. 11. 2019 

3. Ura začetka 
tekmovanja in 
predvideno trajanje: 

Od 17:00 do 21:00 oz. do zaključka tekmovanja. 
 
Udeleženci so vabljeni najkasneje do 16:30 ure zaradi preverbe 
statusa. 

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Šahovska zveza Slovenije, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana. 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000 
Ljubljana. 

6. Izvajalec 
tekmovanja: 

Šahovski klub En Passant, Podutiška cesta 23a, 1000 Ljubljana. 

7. Vodja 
tekmovanja: 

Ana Srebrnič, ana@velemojstrica.si, 031 376 897. 

8. Rok za prijavo: Predprijave do srede, 20. 11. 2019 do 17 ure. Za prijavo klikni tukaj. 
Dodatne prijave do zapolnitve prostih mest bodo možne tudi na dan 
tekmovanja od 16:30 do 16:45 na prizorišču DUP. 

9. Pravica do 
udeležbe: 

1) Študenti  s statusom v študijskem letu 2019/20 na kateremkoli 
višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji (višje šole, 
samostojni visokošolski zavodi, univerze). 
(2) Diplomanti višješolskih in visokošolskih študijskih programov, ki 
so ali bodo diplomirali med 1. 1. 2019 in 26. 11. 2019. 
(3) Zaposleni na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodih 
(za zaposlitev šteje redno delovno razmerje za določen ali nedoločen 
čas). 

10. Tekmovalne 
kategorije: 

(1) Tekmovalna (moški) 
(2) Tekmovalna (ženske)  
(3) Amaterji (za igralce z mednarodnim  ratingom 1350 ali nižjim) 

11. Tekmovalne 
discipline: 

Hitropotezni šah. 

12. Omejitve števila 
prijav: 

Ni omejitev v kolikor so igralci predprijavljeni.  

13. Pravila 
tekmovanja: 

(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih FIDE za hitropotezni šah. 
(2) Igralo se bo po švicarskem sistemu: 11 kol, tempo igranja je 3 min 
+ 2s na igralca. 
(3) V primeru manjšega števila prijavljeni se bo igralo po 
bergerjevem sistemu 
(4) Tekmovanje bo ratingirano za FIDE hitropotezni rating.  
(5) Pravila točkovanja za napredovanje na evropske univerzitetne 
igre (EUI): 
(5.1) Pravico do nastopa na EUI si izbori ekipa, ki zbere največ točk 
na tekmovanju. 
(5.2) Ekipo po tem razpisu tvorijo študenti z istega 

https://www.google.com/maps/place/%C5%A0ahovska+zveza+Slovenije/@46.0842862,14.4811253,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x330ee443e3d92374?sa=X&ved=2ahUKEwiflded777lAhXEQkEAHVZoDTUQ_BIwDXoECAsQCA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEVU26QTYWrjc2x16F4Pi80Ib0ZnQDGAE1D2e8YsegCSs7jQ/viewform


višješolskega/visokošolskega zavoda. 
(5.3) Vsaka uvrstitev v kategoriji študenti tekmovalno se točkuje 
glede na zasedeno mesto v skladu s spodnjo tabelo.   
 
 

 Mesto   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

 Točke 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 

 
(5.4) Skupno število točk posamezne ekipe se določi tako, da se 
seštejejo le točke 2 najboljših uvrstitev v študentski moški 
tekmovalni kategoriji in 2 najboljših  uvrstitev v študentski ženski 
tekmovalni kategoriji. 
(5.5) V primeru enakega števila točk je višje uvrščena tista ekipa, ki 
ima višje uvrstitve. 

14. Način prijave: (1) Oddaja predprijave prek spletnega obrazca. Za prijavo klikni 
tukaj. 
(2) Na dan tekmovanja med 16:30 in 16:45 na kraju tekmovanja. 
(3) Pred tekmovanjem so udeleženci študenti dolžni podpisati po 
spletu oddano predprijavo in predložiti dokazilo o statusu študenta v 
študijskem letu 2019/20 oziroma dokazilo o diplomiranju. 
(4) Organizator bo pri pristojnih službah izobraževalnih zavodov 
preveril resničnost izjave o statusu udeleženca. V kolikor bo 
ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa, bo 
diskvalificiran, zoper njega pa bo sprožena kazenska in disciplinska 
prijava. 

15. Prijavnina/ 
kotizacija: 

Prijavnine ni! 

16. Napredovanje: (1) Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova državnega 
univerzitetnega prvaka v šahu za študijsko leto 2019/20. 
(2) Tekmovanje tudi šteje, kot kvalifikacije za udeležbo na svetovnem 
univerzitetnem prvenstvu v šahu , ki bo potekalo med 11. 9. in 16. 9. 
2020 v Bydgoszczu na Poljskem. Na tekmovanje se lahko kvalificirajo 
le tisti, ki izpolnjujejo pogoje predpisane s strani FISU (slovensko 
državljanstvo, starost: rojeni med 1.1.1995 in 31.12.2002). 
(3)Tekmovanje tudi šteje, kot kvalifikacije za udeležbo na evropskih 
univerzitetnih igrah v šahu , ki bodo potekale med 12. 7. in 22. 7. 
2020 v Beogradu v Srbiji. Na tekmovanje se lahko kvalificirajo le tisti, 
ki izpolnjujejo pogoje predpisane s strani EUSA (status študenta oz. 
potrdilo o diplomiranju, starost: najmanj 17 in največ 30 let). 

17. Nagrade in 
priznanja: 

(1) Posamezniki, ki bodo uvrščeni od 1. do 3. mesta, bodo prejeli 
medaljo. 
(2) Podelitev medalj in nagrad bo potekala takoj po zaključku 
tekmovanja. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePkzdnXZnxRN-XVV4ZK1tX3Ugrxd0v66q00NNrhXgKJy9ihQ/viewform


18. Dodatne 
informacije: 

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in 
kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru 
objektivnih okoliščin. 
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja v 
primeru premajhnega števila prijavljenih ekip. 
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane 
predmete.  
(4) Vnos alkoholnih pijač in/ali poživil na kraj tekmovanja je strogo 
prepovedan! 
(5) Podatki o zmagovalcih tekmovanja bodo dostopni na spletni 
strani SUSA v 24-ih urah po zaključku tekmovanja. 
(6) Sprotni rezultati in prenos v živo bodo dostopni na 
http://rez.sahist.si/2019/univerzitetno/ 
(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, 
kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti. 

 
 
 

 

http://rez.sahist.si/2019/univerzitetno/

