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Osem novih naslovov za Slovenijo!

Danes smo bili priča svečani podelivi novih mednarodnih naslovov. In znova sem bil lahko
ponosen na slovenski dopisni šah. Več naslovov kot mi, sta osvojili le Nemčija in Rusija. Novi
slovenski velemojstri so postali: Danilo Korže, Matjaž Pirš, Aleš Borštnik in Jernej Šivic.
Nova višja mednarodna mojstra pa sta
Bojan Fajs in Gregor Vohl
. Ob tem je Jernej Šivic prejel še priznanje za naslov SIM, Gregor Vohl pa za IM. Tudi letos sem
prišel na podelitev z vrečko in znova pojasnil, da je osem naslovov za dvomilijonsko Slovenijo,
izredno veliko.

Način organizacije, ko se močnejšim igralcem za nastop na turnirju plačuje (simbolično)
startnino (Jaroslav Hybl Memorial), je bil potrjen kot povsem regularen. Vsaka nacionalna
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zveza ima en turnir (največ 105 partij) na leto zastonj (brez plačila stroškov strežnika). Povabila
za nastop na zaprtih turnirjih morajo biti posredovani nacionalnemu delegatu in nikakor ne
neposredno igralcem. Vsi predlagani turnirji so bili letos sprejeti brez posebnih pripomb. Predlog
novega komisarja za mednarodne turnirje (Gian-Maria Tani), naj se mu dodeli pravica, da lahko
zavrne igralce izpod predpisanega ratinga, ni bil sprejet, ker so potrebna dodatna pojasnila.

Pred kongresno dvorano

Naslednja zgodba se dotika tiste manj svetle plati, ki se dogaja v dopisnem šahu. Igralca, ki sta
skušala prodati/kupiti rezultat v partiji (nista uspela!), sta suspendirana za eno leto. "Mr. 50%",
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ki je igral "partije v ogledalu", jo je odnesel brez kazni. Oba načina kršitve bosta deležna
ustrezne obravnave in dopolnitve v pravilih.

Zaradi neregularnega dogajanja na zadnjem prvenstvu, se predlaga, da se do nadaljnjega ne
organizira več tekmovanj za mladinski svetovni pokal. Tole bo pa zanimalo Viktorja, našega
novega člana SDŠ, ki je zadolžen za organizacijo mladinskih turnirjev. Vsi nacionalni turnirji za
mladino so oproščeni plačila stroškov spletnega strežnika. Menim, da je nastopil čas, ko se
lahko Slovenija znova dokaže tudi na tem področju.

Predlaga se uvedba posebnega vplačila pri ocenjevanju partij. Igralec, ki ima v svojih analizah
prav, dobi denar povrnjen. Pri pritožbah na oceno bi bila taksa dvojna. Toda - vplačilo, ki se
predlaga, je 10 evrov, kar po mojem mnenju prinaša samo tehnične probleme z vplačili, zadeve
pa ne spreminja. V OTB so tovrstne takse tudi 50 ali 100 evrov. Zato sem glasoval proti. Ideja je
bila vseeno sprejeta.

Austin Lockwood, Michael Millstone, Eric Ruch in Dinand Knol
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Svetovni pokal v šahu 960 se bo odslej organiziral vsako leto. Turnirji bodo zaradi
uravnoteženja nekaterih pozicij, ki favorizirajo belega, izključno dvokrožni. Tematski turnirji.
Predlaga se, da se ne bi objavljale partije z nekaterih turnirjev (skrite novitete). Glasovanje o
tem je odloženo na naslednje
leto. Medco
nski turnir ostaja ekipno tekmovanje z najmanj petimi ekipami na osmih deskah. Možne so
spremembe, da bi se formiralo več evropskih ekip po regionalnem ključu.

Specialni dopust ostaja v nespremenjenem formatu. Italijanska predloga o obvezni uporabi
možnosti pogojnih potez in skrajšanju časa za razmišljanje na 40/10 sta bila zavrnjena. Predlog
komisije za igralna pravila o omejitvi časa za reklamacijo prekoračitve časa na 40 dni je bil
sprejet. Če nasprotnik prekorači čas za razmišljanje (40 dni) in tega ne reklamirate v nadaljnjih
40 dneh, se lahko rezultat registrira z 0:0.

moj sedež, Gerhard Binder, Per Soderberg, Andrew Dearnley, Neil Limbert

Predlog o spremembi pravila 60% za obstanek na stopnji kandidatskega turnirja ni bil sprejet
(odložen), prav tako je bil zavrnjen predlog, da se odobri obstanek igralcem, ki so s +1 delili
prvo mesto na enem od kandidatskih turnirjev.

In še sestanek evropskih delegatov. Poročilo in tekmovalni koledar sta bila sprejeta. Za
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medconski turnir bomo prejeli razpis v naslednjih dneh. Sistem evropskega prvenstva za
posameznike bo reorganizirala komisija pod vodstvom Neila Limberta. Organiziran bo dvoboj
Rusija - ostala Evropa. Naslednje leto pa Nemčija - ostala Evropa. Finančno stanje evropske
zveze je odlično. Naslednjega organizatorja (Poljska) bo evropska zveza podprla v znesku 750
evrov.

{jcomments on}
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