
 

 
 

 

 

 

8.Шумадија ОПЕН 

 
ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК 

 
Члан 1. 

              Шаховски савез Шумадије у сарадњи са ШС „Лепеница“  организује 

8.Шумадија ОПЕН у периоду 10-16.08.2020 године у просторијама „Градског 

удружења пензионера Крагујевац“.              Право наступа имају СВИ уредно 

пријављени такмичари са уплаћеном котизацијом. 

 

Члан 2. 

Свечано отварање турнира и техничка конференција ће се обавити непосредно 

пред почетак првог кола. 

 

Члан 3. 

Првенство се игра по правилима ФИДЕ, Швајцарски систем такмичења, 9 кола, 

програм паровања Swiss Manager.    Темпо по играчу износи  90 мин. + 30 сек. 

Писање потеза је обавезно (до краја меча).  Додатак  - Г- се неће примењивати.         

Турнир се рејтингује код ФИДЕ за стандардан шах.      Организатор обезбеђује 

комплетну гарнитуру за игру и шаховски сат. 

 

Члан 4. 

 

Сатница одигравања мечева : 
 

1.коло      Понедељак           10.08.2020  год.   од    17,00 

2.коло      Уторак                  11.08.2020  год.   од    10,00 

3.коло      Уторак                  11.08.2020  год.   од    17,00 

4.коло      Среда                    12.08.2020   год.   од   17,00 

5.коло      Четвртак               13.08.2020   год.  од    17,00 

6.коло      Петак                    14.08.2020   год.  од    10,00 

7.коло      Петак                    14.08.2020   год.   од   17,00 

8.коло      Субота                  15.08.2020   год.   од   17,00    и 

9.коло      Недеља                 16.08.2020   год.   од   10,00 

 

 

tek.rač. 360-11093-89 
PIB: 107088774 



 

Члан 5. 

Дозвољено кашњење на почетак меча је 30 минута од предвиђеног термина за 

почетак сеансе.        У току првенства играч може бити слободан једно коло 

(само један пут у првих 6.кола),  под условом да се пријави код судије турнира 

пре паровања за наредно коло !          Исти играч добија  ½  поена, а исти меч се 

не рејтингује.                Одлагање партија није дозвољено ! 

 

Члан 6. 

Такмичар који на било који начин не поштује Правила шаха или покуша да 

шаховску партију доведе на  РЂАВ  глас, може бити одстрањен са турнира без 

повраћаја котизације ! 

 

Члан 7. 

На турниру ће се строго примењивати одредба ФИДЕ о забрани употребе 

мобилних телефона ( и слично) у простору за игру. 

 

Члан 8. 

За успех на Првенству организатор је припремио  наградни фонд у износу : 

40.000  динара редовне           и         12.000 динара специјалне награде. 

 

Редовне награде : 
1.место   15.000  динара + пехар + медаља 

2.место   10.000  динара + медаља 

3.место     6.000  динара + медаља 

4.место     5.000  динара  

5.место     4.000  динара 

 

Специјалне награде : 
3.000 дин. најбоље пласираном ненаграђеном ветерану (рођ 1955 г. и старији)   

3.000 дин. најбоље пласираном ненаграђеном кадету (рођ 2004 г. и млађи) 

3.000 дин. најбоље пласираној ненаграђеној дами 

3.000 дин. најбоље пласираном ненаграђеном играчу до 2000 ртг поена 

 

Награде се не деле ! 

 Играч може добити само једну награду (са већим износом). 

 

Члан 9. 

Уписнина за учешће на турниру износи : 

 
ВМ и ЖВМ су ослобођени плаћања уписнине .    

 Даме, ИМ, кадети (рођ 2004- и млађи)   1.500 динара ,  остали   2.000 динара      

–      до 31.07.2020 године.              

 Након овог термина уписнина се повећава за  500,00 динара. 

Задњи рок за пријаву такмичара  је 10.08.2020 године до  14,00 сати ! 

 



Члан 10. 

У случају деобе места важе следећи додатни критеријуми : 

 

1.средњи бухолц 

2.бухолц 

3.резултат играча у истој поенској групи (међусобни сусрет) 

4.већи број победа 

5.Сонеборн - Бергер         и 

6.жреб 

 

Члан 11. 

Свечано затварање турнира и проглашење најуспешнијих такмичара ће се 

обавити 15 минута по завршетку задњег кола. 

 

Члан 12. 

За тумачење ФИДЕ правила шаха надлежан је главни судија ФА Милошевић 

Петар В и његов заменик. 

 

Члан 13. 

За тумачење свих спорних ситуација које настану у току турнира а нису 

регулисане овим правилником, надлежан је главни судија такмичења. 

Одлуке главног судије су извршне ! 

 

Члан 14. 

Овај правилник је прописао Шаховски савез Шумадије и сви учесници су 

дужни да га се придржавају. 

Повлачењем првог потеза играчи су сагласни са одредбама правилника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Крагујевцу                                                                                директор турнира 
      10.08.2020 год. 

           

                                                                                                           _________________ 
                                                                                                           Марчетић Слободан 


