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Invalidska liga MOL 2016 v šahu – ekipno in posamično 

            
 
Vsakoletna Invalidska liga mesta Ljubljane (IL MOL) 2016 v šahu je tudi tokrat potekala na 
Malenškovi 1 v Ljubljani v tehnični izvedbi ŠD Invalid Ljubljana. 
Ekipni del lige se je pričel 22. 9. 2016, ko so se pomerile 4 ekipe po krožnem sistemu –  vsaka 
ekipa z vsako. Igralni čas je bil 20 min na vsakega igralca za celo partijo, igralci z invalidnostjo 
zgornjih okončin so dobili bonus 5 min. 
Glavni sodnik lige je bil državni šahovski sodnik Marjan Butala. 
Za ekipo PARAS so igrali: Srečko Obolnar, Leopold Kočevar, Anton Iskra in Alojz Volc. Čeprav 
je imela naša ekipa pred pričetkom tekmovanja najslabši povprečni rating in torej najmanj 
možnosti za medaljo, pa je na koncu presenetljivo osvojila zelo dobro 2. mesto. Obolnar (3 
zmage) in Kočevar (1 zmaga, 2 remija) sta bila na prvih dveh šahovnicah neporažena, Iskra je 
uspel remizirati z nasprotnikom, ki je imel veliko višji rating, na zadnji šahovnici pa Volc ni 
imel možnosti, da se izkaže, saj je osvojil eno točko brez boja, ker nasprotna ekipa ni imela 
igralca. V tem dvoboju bi bila naša ekipa tudi sicer boljša zaradi zmage na prvih dveh 
šahovnicah. Prav v tem primeru se je pokazalo, kako zelo pomembno je, da ima ekipa vse 
igralce in igra v popolni sestavi. 
Končno stanje: 1. DI Ljubljana Vič-Rudnik 8 točk; 2. PARAS 6.5; 3. DI Ljubljana Moste-Polje 5; 
4. Društvo distrofikov Slovenije 4,5. 
 
Drugi del IL MOL je potekal 27. 9. 2016, ko so tekmovali posamezniki. Skupno je bilo 
prijavljenih 14 igralcev, pri čemer je večina od njih nastopila že v ekipnem delu. Zaradi 
večjega števila udeležencev je bilo odigranih 5 kol po švicarskem sistemu, ko igrajo med 
seboj igralci z enakim ali približno enakim številom točk (zmagovalci med seboj, poraženci ali 
z remijem med seboj). Igralni čas za partijo je bil tokrat 15 min + 3 bonusa.  
Končno stanje: 1.) Stojan Novkovič (DI LJ Moste-Polje) 4,5 točk; 2.) Bogomir Troha (DI LJ Vič-
Rudnik) 4; 3.) Nenad Djekanovič (DI LJ Moste-Polje) 3,5; 4.) Leopold Kočevar (PARAS) 3; 5.) 
Srečko Obolnar (PARAS) 3; 6.) Boško Čičič (DI LJ Moste-Polje) 3; 7.) Jože Tomaž Miklavec (DI 
LJ Vič-Rudnik) 2,5; 8. Nusret Sivčevič (DI LJ Moste-Polje) 2; 9.) Marjan Klemenčič (Društvo 
distrofikov Slovenije) 2; 10. Bogo Krajnc (DI LJ Vič-Rudnik) 2; … 
 
Zapisal: Leopold Kočevar 
 
Ljubljana, 17.10.2016 
 
 


