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Првенство ШК „Стари град“2021. 

( за играче до 2000 ртг поена) 

ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК 

Члан 1. 

ШК „Стари град“организује турнир у шаху за играче чији рејтинг не 

прелази 2000 ртг поена, у периоду  07.05. – 13.05.2021. године.      

Исти се игра у посторијама ОШ „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу, а право 

наступа имају сви такмичари са уплаћеном котизацијом. 

На турниру је могуће освојити неку од категорија и / или   звање 

мајсторског кандидата. 

Члан 2. 

Турнир се игра по правилима ФИДЕ, Швајцарски систем такмичења, 

9 кола, програм паровања „Swiss Manager“. Темпо по играчу износи 

60 минута + 30 секунди (бонификација).     Обавезно писање потеза 

до краја партије. Додатак „Г“ не важи. Турнир ће се рејтинговати за 

стандардан шах.   Организатор обезбеђује опрему за игру ! 

Члан 3. 
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Сатница одигравања мечева :     

                                                                              1.коло  07.05.2021.  18,00 

2.коло 08.05.2021.        10,00                          3.коло 08.05.2021.   18,00 

4.коло 09.05.2021.        10,00                          5.коло 09.05.2021.   18,00 

6.коло 10.05.2021.        18,00                          7.коло 11.05.2021.   18,00 

8.коло 12.05.2021.        18,00                          9.коло 13.05.2021.   18,00 

Члан 4. 

Дозвољено кашњење на почетак меча је 30 минута од предвиђеног 

термина.  У току првенства играч може бити слободан 1. (један) пут 

у првих 6. (шест) кола,   под условом да се пријави код судије пре 

паровања за наредно коло (тада добија ½ поена) !        

 Одлагање партије није дозвољено. 

Члан 5. 

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 уписнине !! 

Члан 6. 

На турниру ће се строго примењивати одредбе ФИДЕ о забрани 

употребе мобилних телефона (и слично) у сали за игру. 
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Члан 7. 

За успех на првенству организатор је предвидео следећи 

 наградни фонд : 

1.место    3.000 динара + пехар + медаља 

2.место    2.500 динара + медаља 

3.место    2.000 динара + медаља   

ако је минимум 24 играча !! 

У случају мањег броја играча наградни фонд ће бити коригован и 

обратно .    

За најуспешније ненаграђене кадете организатор је обезбедио 

медаље.      Котизација за учешће на турниру износи 1.000 динара. 

Крајњи рок за пријаву је 01.05.2021. године до 12 сати, након тога 

је уписнина 1.500 динара за све !!  

У случају напустања првенства играчу се невраћа уписнина ! 

Члан 8. 

У случају деобе места важиће следећи додатни критеријуми : 

1. Средњи бухолц 

2. Бухолц 
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3. Резултат играча у истој поенској групи (међусобни резултат) 

4. Већи број победа 

5. Сонеборн – Бергер  и 

6. Жреб  

Члан 9. 

Проглашење најуспешнијих такмичара и додела награда обавиће 

се непосредно по завршетку турнира. 

Члан 10. 

За тумачење ФИДЕ правила шаха надлежан је главни судија 

турнира.           Одлуке судије су извршне ! 

Члан 11. 

Овај правилник је прописао ШК „Стари град“ и сви учесници су 

дужни да га се придржавају. 

Повлачењем првог потеза играчи су сагласни са одредбама 

турнирског правилника ! 

У Крагујевцу                                                            директор турнира 

29.01.2021. године                                                   Милошевић Петар 

                                                                                       ___________________ 


