
  Invalidska liga MOL 2019 v šahu – ekipno in posamično 
            
Invalidska liga mesta Ljubljane (IL MOL) 2019 v šahu šele od leta 2017 dalje poteka v tehnični 
izvedbi Društva distrofikov Slovenije, na Linhartovi 1 v Ljubljani, pred tem je bilo namreč to 
tekmovanje dolga leta na Malenškovi 1, prav tako v Ljubljani. Organizator oziroma nosilec 
lige pa še naprej ostaja ŠD Invalid Ljubljana. Glavni sodnik je bil tudi tokrat državni šahovski 
sodnik Marjan Butala, ki svoj posel vedno opravi zelo korektno in tudi tokrat je bilo tako. Ob 
tem velja še dodati, da ta Invalidska liga ne vključuje zgolj šaha, ampak se invalidska društva 
na mestnem nivoju merijo tudi v drugih športnih panogah (kegljanje, balinanje …).  
 
Ekipni del lige se je pričel 17.9.2019, pomerile so se 4 ekipe po krožnem sistemu - vsaka 
ekipa igra z vsako. Igralni čas je bil zdaj že običajnih 20' na igralca za celo partijo, z bonusom 
5' za igralce z invalidnostjo zgornjih okončin. Takšen, nekoliko daljši tempo igranja, je na 
običajnih šahovskih turnirjih zdaj že prava redkost in zato je to tekmovanje tudi za 
marsikaterega drugega igralca zelo dobrodošlo, ne samo za najtežje prizadete invalide, ki 
imajo pri šahiranju pomočnika/co. Tokrat je bilo še posebej zanimivo tudi to, da razen 
zmagovalcev, nobena ekipa ni igrala v popolni sestavi 4 igralcev, ampak je pri vseh ostalih 
ekipah manjkal po en igralec, kar je sicer še dovoljeno, da ekipa sploh lahko nastopi (več kot 
polovica igralcev).   
Tudi za naš PARAS so torej igrali zgolj trije igralci: Srečko Obolnar, Leopold Kočevar in Ivan 
Košec, predvideni četrti igralec pa je dobesedno tik pred zdajci zbolel, kar pa za končni 
rezultat tokrat ni bilo odločilno. Glavni kriterij za razvrstitev so bile najprej šahovske 
(posamezne) točke in potem meč točke – zmaga ekipe 2, remi 1 (v oklepaju). PARAS je z 
doseženim 2. mestom ponovil lansko uvrstitev.    
Končno stanje: 1.) DI Ljubljana Moste-Polje 10 (6) točk; 2.) PARAS 4.5 (4); 3.) Društvo 
paraplegikov ljub. pokrajine 4 (2); 4.) Društvo distrofikov Slovenije 2,5 (0). 
 
V drugem delu IL MOL so tekmovali posamezniki, ki so, 24.9.2019 in 1.10.2019, odigrali dva 
turnirja po 4 kola, seštevek točk obeh turnirjev pa je štel za končno uvrstitev. Skupno je bilo 
prijavljenih 13 igralcev, pri čemer je večina od njih nastopila že v ekipnem delu, prav tako so 
nekateri odigrali samo po en turnir in si s tem že vnaprej zmanjšali možnosti za visoko 
uvrstitev. Tako je naš Srečko Obolnar na 1. turnirju v 4 kolih zbral 3 točke in si z 2. mestom 
priigral odlično izhodišče za nadaljevanje prvenstva, nato so prišle zdravstvene tegobe, 
izpustiti je moral 2. turnir in skoraj gotova medalja je splavala po vodi. Naš drugi udeleženec 
Leopold Kočevar pa je igral na obeh turnirjih, zbral najprej 2 in nato 1,5 točke ter na koncu 
delil celo solidno 4-5 mesto. Igralni čas za partijo je bil tokrat 15' + 3' bonus.  
Končno stanje po dveh turnirjih: 1.) Sivčevič Nusret (DI Lj. Moste-Polje) 7 točk (4+3); 2.) 
Kotnik Janez (DI Lj. Moste-Polje) 6 (3+3); 3.) Čičič Boško (DI Lj. Moste-Polje) 4 (3+1); 4.) 
Miklavec Jože-Tomaž (Lj. Vič-Rudnik) 3.5 (2+1.5); 5.) Kočevar Leopold (PARAS) 3.5 (2+1.5); 
6.) Čižek Niko (Društvo distrofikov Slovenije) 3 (1+2), 7.) Obolnar Srečko 3 (3+0-ni igral 2); 8.) 
Savič Mihajlo (DI Lj. Moste-Polje) 3 (-0+3); 9.) Djekanovič Nenad (DI Lj. Moste-Polje) 2 (2+0-); 
10.) Žargaj Gregor (Društvo distrofikov Slovenije) 2 (2+0-); 11.) Dmitrovič Adam (Društvo 
paraplegikov ljub. pokrajine) 1 (-0+1); 12.) Imeri Naser (DI Lj. Center) 1 (1+0-); 13.) 
Sabljakovič Jasmin (Društvo paraplegikov ljub. pokrajine) 1 (1+0-). 
 
Zapisal: Leopold Kočevar 
Ljubljana, 10.10.2019 


