
 

 

   
Ekipno DP invalidov v hitropoteznem šahu za leto 2017 

 
 

 
 

 Več na povezavi :                                      DP za invalide v hitropoteznem šahu, Sevnica 2017 

 
Pod okriljem ZŠIS-POK in v tehnični izvedbi DI Sevnica je, 25.11.2017, v Orešju nad Sevnico potekalo 
državno prvenstvo invalidov v hitropoteznem šahu za vse kategorije invalidnosti. 
 
V moški konkurenci je nastopilo 11 ekip s po 4 igralci. Kot običajno je bil tudi tokrat igralni čas 10 min na 
igralca za celo partijo, z dodatkom 2 min za igralce, ki težko premikajo figure ali potrebujejo pri tem pomoč. 
Glavni sodnik in vodja tekmovanja je bil Ludvik Cvirn. 
Se je pa tokrat že na samem začetku zapletlo pri sistemu igranja. Po določilih razpisa je bilo namreč 
predvideno, da bo odigranih 9 kol po krožnem sistemu »vsaka ekipa z vsako«. Ker pa bi to zaradi naknadno 
prijavljenih ekip trajalo predolgo, je bilo soglasno sprejeto, da se odigra le 7 kol po sistemu, ko igrajo v 
vsakem kolu med seboj ekipe z enakim oziroma približno enakim številom točk. Prave težave pa so nastale 
kasneje, ko ni bilo več mogoče računalniško določiti razporeda parov za zadnje, 7. kolo, drugih načinov pa 
ni bilo, oziroma bi bilo to časovno neizvedljivo, saj bi se celotno tekmovanje pretirano zavleklo. Tako je 
vodstvo tekmovanja v soglasju s predstavnikom ZŠIS-POK predlagalo, da se prvenstvo zaključi in se kot 
končna uvrstitev upošteva stanje do odigranega 6. kola. Čeprav so temu močno nasprotovale ekipe, ki bi še 
lahko upale na kakšno medaljo, pa je bilo po burni razpravi in silnih protestih s preglasovanjem vodij ekip z 
8 : 3 odločeno, da se tekmovanje dokončno zaključi.  
Naša ekipa PARAS je nastopila v običajni sestavi: Srečko Obolnar, Leopold Kočevar in Tone Iskra, v svoji 
debitantski vlogi  pa se je ekipi uspešno pridružil še Jože Anžej. Ekipa je osvojila osmo mesto, kar je nekako 
realna uvrstitev glede na jakostno lestvico vseh postavljenih ekip pred tekmovanjem.  
Glavna dva kriterija za končno uvrstitev sta bila: dosežene šahovske točke -  zmaga 1, remi ½, poraz 0 in 
meč točke, ki so navedene v oklepaju -  zmaga ekipe 2, neodločeno 1, poraz 0.  
Končni vrstni red: 1. DI Zagorje ob Savi 17,5 (10); 2. DI Črnomelj 17 (9); 3. DI Slovenska Bistrica 14 (8); 4. DI 
Maribor 13 (5); 5. Sonček 12,5 (7); 6. MDI Goriške 12,5 (7); 7. MDI Zg. Savinjska Mozirje 12 (7); 8. PARAS 11 
(7); 9. ZDVIS 10 (5); 10. Zveza paraplegikov Slovenije 8 (3); 11. Društvo distrofikov Slovenije 7,5 (4); 
 
Pri ženskah so nastopile 3 ekipe, vendar le s po 3 igralkami, ki so odigrale 6 kol po dvokrožnem sistemu 
»vsaka ekipa z vsako«. Druga tekmovalna pravila so bila enaka kot pri moških. 
Končni vrstni red: 1. DI Muta 7 (6); 2. Društvo distrofikov Slovenije 7 (4); 3. MDI Murska Sobota 4 (2); 
 
 
Zapisal: Leopold Kočevar  
 
 
    
       

https://www.youtube.com/watch?v=Atwnm4B7UUA

