
MAGNETNI ŠAH, RAZLIČNE VELIKOSTI 

ES37717X  

ES37718 – magnetni šah velikost 320x315x25mm, 

figure 3-5,5cm 

ES37717- magnetni šah, velikost 195x195x20mm, 

figure 2-3 cm 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: plastika, kositer 

 Vsaka od 32 figuric ima vtisnjen majhen magnet 

 z zložljivo desko 

 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Predvidena uporaba 

Ta izdelek za igranje ni igrača v smislu direktive za igrače, temveč zabavna igra za odrasle za 

osebno uporabo. 

 

 

VARNOSTNI NAPOTKI 

 POZOR! Ves ovojni material in pritrditveni material nista sestavni del igrače in ju je 

treba iz varnostnih razlogov odstraniti, še preden se igračo da otrokom za igranje. 

NI PRIMERNO ZA OTROKE, MLAJŠE OD 36 MESECEV. 

NEVARNOST ZADUŠITVE, KER SE MAJHNE DELE LAHKO 

POGOLTNE! 

 



Navodilo za igranje 

Opozorilo: Šahovnica hkrati služi kot prostor za shranjevanje igralnih figur. Šahovnico odprite 

in igralne figure odstranite iz držal, preden začnete z igro. 

Na začetku igre imata oba igralca enako število figur: 

 

 

 

 

 

Začetni položaj šahovskih figur je prikazan na sliki; vsaka dama je na 

polju druge barve. Igro začne igralec z belimi figurami. Igralca 

šahovske igre drug drugemu poskušata preprečiti onemogočitev 

premikanja oz. matiranje nasprotnikovega kralja. Za to morata narediti 

veliko inteligentnih in strateških potez ter biti sposobna predvidevati 

poteze svojega nasprotnika. Poskrbeti morate, da bodo vaše figure varovane z eno ali več 

figurami vaše barve. 

 

Gibanje šahovskih figur 

Dama 

Dama je najpomembnejša šahovska figura. 

Ima neomejeno svobodo gibanja. Premakne 

se lahko na katerokoli polje po diagonali, 

vrsti ali liniji na kateri stoji. 

 

Kralj 

Kralj se lahko premakne v katerokoli smer (diagonalno, 

vertikalno, horizontalno), vendar samo na sosednje polje. 

Kadar je napaden, ga obravnavamo drugače kot ostale figure. 

Napad nasprotnikovega kralja je treba napovedati z 

vzklikom ”šah”. 



Trdnjava 

Trdnjava se lahko premakne 

na katerokoli polje po vrsti ali 

liniji, na kateri stoji. Nasprotnikove 

figure lahko napada 

in jemlje samo na teh poljih. 

Lovec 

Lovec se lahko premakne na katerokoli polje po diagonalah, 

na katerih sečišču stoji. Lovec ne more nikoli zamenjati barve 

polja, na katerem stoji, zato lahko napada in jemlje samo 

figure na poljih svoje barve. 

 

Skakač 

Skakač je edina figura, ki lahko preskakuje druge figure. Je še posebej 

gibljiva figura. Skakač se lahko premakne na eno od najbližjih polj, ki 

niso na njegovi vrsti, liniji ali diagonali (“eno polje naravnost in eno 

polje diagonalno”). To pomeni, da se skakač vedno premakne na polje 

druge barve. 

Kmet 

Kmet se lahko premika za eno ali dve polji naprej – za dve polji samo iz začetnega položaja. 

Kmet, ki ni več v začetnem položaju, se lahko premika samo za eno polje. Kmetov ni mogoče 

premikati nazaj, niti z njimi ni mogoče napadati oz. jemati v smeri nazaj. Kmet lahko napada 

nasprotnikove figure samo v diagonalni smeri. Ko kmet doseže prvo linijo na nasprotnikovi 

strani, ga lahko zamenjate z eno od figur, ki vam jo je nasprotnik vzel v predhodnih potezah. 

Pri tem je vseeno, ali je katera od teh figur že v igri ali ne. 

 

 

 

 

 



Jemanje 

Pri jemanju figura-napadalec prevzame mesto figure, ki je bila odstranjena s šahovnice. Jemanje 

kmeta ”en passant” je dovoljeno samo pod pogojem, da se je napadeni kmet premaknil z 

začetnega polja. Če kmeta premaknemo s startne pozicije s potezo preko dveh polj in čez 

ogroženo polje in se kmet ustavi poleg nasprotnikovega kmeta, lahko kmet nasprotnika lastnega 

kmeta z naslednjo potezo vzame, tako da se premakne na prej ogroženo polje. To pomeni, da 

se kmet nasprotnika postavi na polje, ki ga je ogrožal, in da se premaganega kmeta vzame dol 

z igralne deske. Poteze “en passant” niso obvezne. To pomeni, da se kmet-napadalec 

premakne na polje, ki ga je pred tem napadal, napadeni kmet pa gre s šahovnice. Poteze ”en 

passant” niso obvezne. 

Rokada 

Rokada je dvojna poteza, pri kateri istočasno premaknemo kralja in trdnjavo. Z njo lahko 

spravimo kralja na bolje zaščiteno mesto. Rokada je mogoča samo: 

– če niti kralj niti trdnjava nista bila premaknjena v eni od prejšnjih potez, 

– če med kraljem in trdnjavo ni drugih figur, 

– če kralj ni v šahu, 

– če med rokado kralj ne prečka napadenega polja (ni v šahu). 

Matiranje 

Če kralja napada nasprotnikova figura, pomeni, da je kralj “v šahu”. Igralec, ki napada, mora 

napad naznaniti z besedo “šah”. Napadeni igralec mora svojega kralja osvoboditi iz tega 

položaja. Za to ima več možnosti: vzame lahko figuro, ki napada, premakne kralja na eno od 

prostih nenapadanih polj ali pa postavi na linijo napada eno od svojih figur, kralju v bran. 

Matiranje pomeni, da napadenega kralja z nobeno od opisanih potez ni več mogoče rešiti izpod 

šaha in da bo v naslednji potezi vzet. 

Remi 

Na koncu lahko pride do situacije, v kateri noben igralec ne more matirati nasprotnika. Taka 

igra se konča neodločeno z remijem. Z remijem se morata strinjati oba igralca. 

 

 

 



Nega, hramba 

Izdelek vedno hranite v suhem, čistem in ogrevanem prostoru. Umazanije odstranite z vlažno 

krpo in ne uporabljajte abrazivnih čistil. 

 

 

 

Napotki za odlaganje v smeti 
 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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