
       Posamično 27. DP ZŠIS-POK v hitropoteznem šahu – Litija, 17.3.2018 
 
 
V izvedbi MDI Litija in Šmartno pri Litiji je potekalo DP v moški in ženski konkurenci za vse 
kategorije invalidnosti. 
Za dodatno spodbudo so vsi udeleženci/ke pred pričetkom tekmovanja prejeli v obliki 
medalje lično izdelano Priznanje za udeležbo na tem državnem prvenstvu.   
V moški konkurenci je nastopilo 34 igralcev (več kot 32), zato je bilo potrebno odigrati kar 11 
kol po švicarskem sistemu. Veliki zmagovalec je z naskokom dveh točk postal 16-letni Jaka 
Juvan iz DI Muta (10 zmag, 1 poraz), ki je tako nadgradil lansko drugo mesto, kar je bilo 
takrat v prispevku kot zanimivost še posebej poudarjeno. In kot je bilo povedano na zaključni 
slovesnosti po koncu tekmovanja, je s tem postal tudi najmlajši zmagovalec v vsej zgodovini 
invalidskih državnih šahovskih prvenstev. 
Od naših dveh predstavnikov iz PARAS je Srečko Obolnar, domačin iz Litije, dobro izkoristil 
»domači teren« in se uvrstil med prvo deseterico, Leopold Kočevar pa je tokrat igral nekoliko 
pod pričakovanji.  
Razveseljivo je, da se v zadnjem času državnega prvenstva, kljub težki invalidnosti, redno 
udeležujejo tudi distrofiki in sicer tako v moški kot ženski konkurenci, pa čeprav pri 
prestavljanju figur in uporabi šahovske ure skoraj vsi potrebujejo pomoč druge osebe in je 
zato igralni čas (10 min+2) zanje še posebej problematičen. To še posebej velja v časovni 
stiski, ko je treba igrati res hitro, njihovi pomočniki pa običajno tudi niso ravno šahisti in se 
zato na šahovnici še težje znajdejo, kar je dodatna težava. Tudi zato ima njihovo tretje mesto 
med ženskami toliko večjo vrednost.  
Končni vrstni red moški: 1.) Juvan Jaka (DI Muta) 10 točk; 2.) Hevir Vladimir (DI Maribor) 8; 
3.) Milovanovič Srečko (MDI Šaleške Doline) 7,5; 4. Kodrič Vladimir (DI Koper) 7; 5. Špilak 
Tomislav (Sonček) 7; 6.) Kotnik Franc (DI Zagorje ob Savi) 7; Maklin Jože (DI Mežiške Doline) 
7; 8.) Zajšek Franc ( DI Maribor) 6,5; 9. Obolnar Srečko (PARAS) 6,5; 10.) Golob Hubert (MDI 
Mozirje) 6,5; 24. Kočevar Leopold (PARAS) 5; … 
 
Pri ženskah se je 12 igralk prav tako pomerilo v 11 kolih, vendar po Bergerjevem sistemu 
»vsaka z vsako«. Tudi tokrat je zmagala ženska šahovska mojstrica Pavla Košir, ki pa je 
izgubila eno partijo in sicer proti Tatjani Strmčnik. 
Končni vrsti red ženske: 1.) Košir Pavla (MDI Kamnik) 10 točk; 2.) Pečovnik Urh Slavica (DI 
Muta) 9; 3.) Sušec Mojca (Društvo distrofikov SLO) 8; 4.) Strmčnik Tatjana (Društvo 
distrofikov SLO) 7,5; 5.) Urnaut Stanislava (ŠD Muta) 7; 6.) Trunkelj Fanika (Društvo 
distrofikov SLO) 6,5; 7.) Barber Marija (MDI Murska Sobota) 6; 8.) Car Erika (MDI Murska 
Sobota) 4; 9.) Rantaša Antonija (MDI Murska Sobota) 4; 10.) Škrilc Greta ( MDI Murska 
Sobota) 2; …  
 
Zapisal: Leopold Kočevar 
 
Ljubljana, 27.3.2018 
 
          

               

          


