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ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 

 

RAZPIS 5. DRŽAVNEGA PRVENSTVA  
ZVEZE POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER  

V ŠAHU IN ODPRTEGA ŠAHOVSKEGA TEKMOVANJA ZA POKAL TRZIN '91 
  

 

5. državno prvenstvo Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever) v šahu in 

odprto šahovsko tekmovanje za pokal Trzin '91 bo v soboto, 17. junija 2017, v prostorih 

Osnovne šole Trzin, Mengeška c. 7/b, 1236 Trzin. 

Na tekmovanje vabimo člane Policijskih veteranskih društev Sever, Območnih združenj 

veteranov vojne za Slovenijo in drugih veteranskih organizacij, IPA klubov, Klubov 

upokojenih delavcev MNZ - Maksa Perca, šahovskih klubov in druge šahiste. 

PROGRAM DP 

Ura Lokacija Dogodek 

8:00 – 8:45 Osnovna šola Trzin 

Vodje ekip: prijava ekip in registracija tekmovalcev, 
poravnava obveznosti, prevzem bonov za hrano,  
prijava postave ekipe na določenem obrazcu pri glavnem 
sodniku 

9:00 Osnovna šola Trzin začetek tekmovanja 

14:00 Osnovna šola Trzin Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov 

14:30  Kosilo in druženje 

 

Osnovna pravila tekmovanja  

5. DP ZPVD Sever v šahu in Odprto šahovsko tekmovanje za pokal Trzin '91 bo potekalo po 

pravilih FIDE za hitropotezni šah, igralni čas 10 minut posamično, sistem Švicar 11 kol.  

 

Za regularnost tekmovanja in sojenje bo odgovoren državni šahovski sodnik Šahovske 

zveze Slovenije.  

 

Razpored tekmovanja/nastopanja bo javljen po prijavi vseh šahistov, pred začetkom 

tekmovanja. 

 

Tekmovanje za 5. DP ZPVD Sever bo potekalo v ekipni in posamični konkurenci, šahovski 

turnir Trzin '91 bo prav tako potekal v ekipni in posamični konkurenci. 

 

Za eno veteransko ali drugo društvo lahko tekmuje največ 6 tekmovalcev. 

 

Za ekipni rezultat na 5. DP ZPVD Sever bodo upoštevane točke treh najbolje uvrščenih 

šahistov iz posameznega PVD Sever.  

 

Za ekipni rezultat na šahovskem turnirju Trzin '91 bodo upoštevane točke treh najbolje 

uvrščenih šahistov iz posameznega PVD Sever, OZVVS in drugih ekip šahistov.  
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Za posamično razvrstitev na 5. DP ZPVD Sever bodo upoštevane dosežene točke vseh 

šahistov iz PVD Sever. 
 

Za posamično razvrstitev na šahovskem turnirju Trzin '91 bodo upoštevane dosežene točke 

vseh sodelujočih šahistov. 

 

Najboljše tri ekipe na 5. DP ZPVD Sever prejmejo v trajno last pokale in diplome. 

Zmagovalna ekipa prejme do naslednjega DP v hrambo prehodni pokal ZPVD Sever.  

 

Najuspešnejši trije tekmovalci na 5. DP ZPVD Sever v posamični razvrstitvi prejmejo 

medalje in diplome. 

 

Najboljše tri ekipe na šahovskem turnirju Trzin '91 prejmejo v trajno last pokale in diplome. 
 

Najuspešnejši trije tekmovalci na šahovskem turnirju Trzin '91 v skupni posamični 

razvrstitvi prejmejo v trajno last medalje in diplome. 

 

Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja:  

Policijsko veteransko društvo Sever Specialna enota.  

 

Šahovske ure in garniture zagotovi organizator. 

 

Kontaktna oseba organizatorja 5. DP ZPVD Sever v šahu:  

- Ličina Dušan, GSM 041 877513 

- Portir Janez, GSM 070 887088 

 

Prijave 

 

Prijave tekmovalcev morajo obsegati naslednje podatke (prijavnica): 

- ime društva, 

- ime in priimek, telefon in elektronski naslov kontaktne osebe ekipe oz. vodje ekipe, 

- ime in priimek tekmovalcev, 

- številke članskih izkaznic tekmovalcev. 

 

Rok prijav: najkasneje do 15. junija 2016 na priloženem prijavnem obrazcu na 

elektronski naslov: info@pvds-se.si ali na naslov PVDS-SE, Podutiška 88, 1000 

Ljubljana. 

 

Stroški tekmovalcev oz. ekip - kotizacija 

Prijavnino 10 € na igralca nakažejo veteranska društva ali posamezniki na TRR PVD 

SEVER SE, št. 02059-0253638209, s pripisom “DPZS-ŠAH 2017”. Izjemoma bo mogoče 

prijavnino poravnati ob registraciji pred začetkom tekmovanja. 
 

Za tekmovalce mlajše od 18 let je udeležba brezplačna. 

 

Nasvidenje in dobrodošli v Trzinu! 

 

mag. Darko Repenšek l.r.                                                               dr. Tomaž Čas  l.r.    

predsednik Komisije za šport                                                             PREDSEDNIK  
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