ПРАВИЛНИК
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПОЛУФИНАЛА СЕНИОРСКОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У
ШАХУ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Шаховски савез Србије у сарадњи са Шаховским савезом Београда
организује у хотелу „Славија“ у Београду од 21. до 29. марта 2016.
године Полуфинале појединачног првенства Србије у шаху за 2016.
годину.
2. Право учешћа имају сви играчи регистровани за клубове са подручја
ШС Србије без обзира на титулу и рејтинг, а који немају право
директног учешћа на првенству Србије за 2016. годину.
3. Отварање турнира обавиће се 21. марта 2016. године у 16,45 часова у
сали хотела "Славија".
4. Игра се 9 кола по Швајцарском систему, компјутерско паровање
програм, ФИДЕ варијанта.
5. Темпо игре је 90 минута по играчу за 40 потеза и 30 минута до краја уз
30 секунди бонификације по сваком потезу, почевши од првог.
6. Игра се по Правилима игре ФИДЕ а турнир ће се рејтинговати.
7. Редовна кола играју се у хотелу "Славија" изузев 6.и 7. кола (у суботу
и недељу) која се играју у Градској организацији глувих и наглувих
Београда (Светог Саве 16-18).
8. Почетак кола је у 17,00 часова. Кашњење на партију је дозвољено у
трајању од 15 минута.
Одлагање партија није могуће с обзиром на систем такмичења по коме
се турнир игра.
9. Главни судија турнира је Драган Бабић, међународни судија ФИДЕ, а
заменицу су Божидар Петровић међународни судија ФИДЕ и Дејан
Јаковљевић, судија ФИДЕ. Пренос партија и паровање вршиће Драган
Бабић, а техничку подршку Бобан Јевдоксић.
10. Одлуке главног судије су извршне, а на исте се може уложити жалба
Турнирском одбору најкасније 15 минута по завршетку кола. Жалба се
улаже у писаној форми и предаје главном судији, уз таксу од 10.000
динара, у готову. Турнирски одбор доноси своју одлуку најкасније два
сата пре почетка наредног кола и иста је коначна. У случају да се
жалба уважи такса се враћа, у противном иде у корист организатора.
Главни судија у електронском облику доставља жалбу председнику
Турнирског одбора на разматрање.
11. Без одобрења судија турнира, играчу је забрањено да у месту за игру
има мобилни телефон или неко друго средство комуникације осим ако
су они у потпуности искључени.У сали за игру је забрањено пушење,
анализирање партија и уношење алкохола.
12. Турнирски одбор сачињавају: 1. Бранислав Цветковић, председник, 2.
Бошко Абрамовић, члан, 3. Иван Тишма, члан, а заменици су: 1. др
Владица Андрејић, 2. Владимир Цицмил.
13. Организатор обезбеђује комплетан шаховски инвентар за првих десет
столова, затим шаховске гарнитуре (таблу и фигуре) од 11. до 40.
стола. Од 41. стола играчи који имају беле фигуре обавезни су да
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обезбеде комплетан шаховски инвентар (таблу, фигуре и електронски
сат), а играчи који имају беле фигуре од 11 до 40. стола електронске
сатове .
Четири првопласирана учесника квалификују се за Шампионат Србије
за 2016. годину.
У случају деобе места одлучују следећи критеријуми: 1. Средњи
бухолц (минус најслабији противник), 2. Бухолц, 3. међусобни
резултат-и, 4. већи број победа и 5. жреб.
За успех по пласману предвиђене су следеће награде: 60.000, 45.000,
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000
динара. У случају деобе места награде се деле по Хортовом систему.
Победник Полуфинала добија пехар у трајно власништво а три
првопласирана медаље.
Затварање турнира и подела награда обавиће се 29. марта 2016.
године по завршетку деветог кола у турнирској сали хотела "Славија".
Сви награђени учесници обавезни су да присуствују свечаном
затварању.
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Србије и исти ће бити
прочитан на састанку са играчима. Одигравањем првог потеза
учесници такмичења потвђују своју сагласност са одредбама овог
Правилника.

Важно:
Антидопинг агенција Републике Србије извршиће током турнира
антидопинг тестирање учесника такмичења старијег од 18 година. Избор
кандидата за тестирање обавиће АДАС и изабрани кандидат је обавезан
да се одазове тестирању.
У Београду, 18. марта 2016. године
Шаховски савез Србије
Обрен Ћетковић
в.д. председника

