
 Državno prvenstvo ZŠIS-POK v posamičnem hitropoteznem šahu 2017 
 
 
ZŠIS-POK je bila organizator 26. DP invalidov Slovenije v posamičnem hitropoteznem šahu  za 
leto 2017, ki ga je v nedeljo, 5.3.2017 izvedlo DI Muta v avli OŠ Muta. Tekmovanje je 
potekalo ločeno za ženske in moške. Za ženske ni bilo predhodnih kvalifikacij in je bilo 
prvenstvo odprtega tipa, pri moških pa je lahko sodelovalo najboljših 20 tekmovalcev iz ZDIS 
in najboljši trije iz posamezne nacionalne invalidske organizacije. Igralni čas je bil 10 min za 

partijo. Pred začetkom tekmovanja so učenci in učenke OŠ Muta 
pripravili prijeten kulturni program in izvedli slovensko himno. 
Pri moških je sodelovalo 32 igralcev, ki so odigrali 11 kol po 
švicarskem sistemu. Iz našega društva PARAS sta nastopila samo 
Leopold Kočevar, ki je s točno polovičnim izkupičkom 5,5 točke 
osvojil 20. mesto in pri tem tudi nekoliko izboljšal svoj rating ter                        

Leopold Kočevar   
Tone Iskra, ki je z 2,5 točke presenetljivo zasedel 30. mesto, torej ni 
bil zadnji. Še bolj pa je Tone presenetil s tem,  ko je celo premagal 
enega mojstrskega kandidata.  
Tretji igralec iz PARAS je bil prijavljen tudi Srečko Obolnar, ki pa je 
moral iz zdravstvenih razlogov žal tekmovanje odpovedati.  
Kot zanimivost je treba tudi omeniti, da je drugo mesto zasedel         Tone Iskra          
15-letni Jaka Juvan iz DI Muta.                  
Končni vrstni red moški: 1.) Poberžnik Janez (DI Dravograd) 8,5 točke; 2.) Juvan Jaka (DI 
Muta) 8; 3.) Iljaž Igor (MDI Ptuj) 8; 20.) Leopold Kočevar (PARAS) 5.5; 30.) Tone Iskra 
(PARAS) 2, 5;  
Pri ženskah je nastopilo 14 igralk, ki so odigrale 7 kol po švicarskem sistemu, sicer pa so 
veljala enaka pravila kot pri moških. Iz PARAS ni nastopila nobena tekmovalka.  
Zmagovalka je premagala vse svoje nasprotnice in ima tudi naziv šahovske WM (šahovska 
mojstrica). 
Končni vrsti red ženske: 1.) Košir Pavla (MDI MB) 7 točk; 2.) Sušec Mojca (Društvo distrofikov 
SLO) 6; 3.) Nikl Alenka (DI Muta) 5; 
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