Invalidska liga mesta Ljubljane (ILML) 2015 v šahu – ekipno in posamično
V Ljubljani, na Malenškovi ul. 1, se je 25.11.2015 pričelo ekipno šahovsko prvenstvo
Invalidske lige mesta Ljubljane (ILML). Pokrovitelj tekmovanja, ki je že tradicionalno, je bila
Mestna občina Ljubljana, izvajalec pa je bil tudi tokrat ŠD Invalid Ljubljana. Zaradi
organizacijskih zapletov se je prvenstvo začelo en teden kasneje, ker sta bili prvotno
prijavljeni samo dve ekipi – poleg ene še ekipa PARAS.
Po dodatnih prijavah je na koncu sodelovalo pet ekip, ki so se pomerile po krožnem sistemu
tekmovanja - vsaka ekipa z vsako. Tokrat je imel vsak igralec na razpolago 15 min časa za celo
partijo (pospešeni šah), distrofiki pa so imeli 18 min/partijo, ker sami ne morejo premikati
figur in poganjati šahovske ure, zato je namesto njih to izvajal njihov pomočnik.
Glavni sodnik lige je bil državni šahovski sodnik Marjan Butala.
Za ekipo PARAS so igrali: Srečko Obolnar, Leopold Kočevar, Vilko Us in Ciril Logar, ki so na
koncu z zaostankom 1 točke zasedli nehvaležno 4. mesto. Nekatere partije so bile tako zelo
bojevite in igralci tako nepopustljivi, da tudi spornih sodniških odločitev ni manjkalo.
Končni vrstni red ekip: 1. DI Ljubljana Vič-Rudnik 14,5 točk, 2. DI Ljubljana Moste-Polje 10,5,
3. Društvo paraplegikov 6, 4. PARAS 5, Društvo distrofikov 4.
Drugi del ILML je bil na sporedu 2.12.2015, ko so tekmovali posamezniki. Prijavljenih je bilo
14 igralcev, ki so odigrali 5 kol. Igralni čas za vsakega igralca je bil enak kot v ekipnem delu. Iz
ekipe PARAS je nastopil samo Leopold Kočevar.
Končni vrstni red med posamezniki: 1. Nusret Sivčevič (DI LJ Moste-Polje) 4,5 točk,
2. Stojan Novkovič (LJ Vič-Rudnik) 4,3, Bogo Krajnc (LJ Vič-Rudnik)4,4, Dušan Kutin (Društvo
paraplegikov) 3,5, 5. Leopold Kočevar (PARAS) 3, 6. Boško Čičič (DI LJ Moste-Polje), 3. …
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