ЈЕДАНАЕСТИ КАДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ СРБИЈЕ
Крагујевац, 09 – 10. април 2017. године
ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У УБРЗАНОМ И БРЗОПОТЕЗНОМ ШАХУ
Члан 1.
На основу свог програма и календара такмичења, Шаховски савез Србије
организује у Крагујевцу:
1) Kадетско првенство Србије у брзoпотезном шаху у oбе конкуренције 8.
априла 2017. године у групама до 10, 14 и 18 година.
2) Kадетско првенство Србије у у обе конкуренције у убрзаном шаху 9-10.
априла 2017. године по узрастима:
до 8 година
(рођени 2009. и млађи);
до 10 година
(рођени 2007. и млађи);
до 12 година
(рођени 2005. и млађи);
до 14 година
(рођени 2003. и млађи);
до 16 година
(рођени 2001. и млађи);
до 18 година
(рођени 1999. и млађи)
3) Првенство Србије у решавању проблема у обе конкуренције 13. априла
2015 године по узрастима до 10,14 и 18 година.
Члан 2.
Право учешћа на такмичењу регулисано је расписом такмичења, а у
спорном случају коначну одлуку доноси службено лице ШС Србије. Пријаве за
оба такмичења се морају доставити најкасније до 14,30 часова у сали хотела
„Шумарице“ где ће се такмичење одржати. Сви такмичари који се пријаве после
наведеног рока биће паровани од другог кола без поена.
Члан 3.
Турнири се играју по ФИДЕ правилима за убрзани и брзопотезни шах. За
тумачење правила игре надлежна је судијска екипа коју сачињавају: главни
судија Бранка Вујић-Катанић, међународни судија и судије Петар Катанић-Вујић,
међународни судија, Зоран Станимировић и Драган Савић, ФИДЕ судије, Пера
Рацић и Катарина Тадић, националне судије.
Члан 4.
Игра се 9 кола по Швајцарском систему на турнирима у убрзаном шаху и
брзопотезном шаху.
Темпо игре за убрзани шах је 15 минута по играчу плус 10 секунди бонус за
сваки потез почевши од првог. Темпо игре за брзопотезни шах је 3 минута по
играчу плус 2 секунда бонус за сваки потез почевши од првог.
Члан 5.
У случају малог броја пријављених учесника у појединим групама, главни
судија је овлашћен да промени систем такмичења о чему ће учесници бити
благовремено обавештени.

Члан 6.
Организатор је обезбедио шаховске гарнитуре и шаховске часовнике.
Члан 7.
На турниру по убрзаном шаху такмичар који заврши своју партију дужан је
да напусти простор за игру. Гледаоцима и пратиоцима није дозвољено
присуство.
Члан 8.
Одлуке судија су извршне, а главног судије коначне.
Члан 9.
Свечано отварање обавиће се у сали хотела „Шумарице“ у 16,00 часова
после чега ће почети брзопотезно такмичење.
Члан 10.
Турнири у брзопотезном шаху играће се 8. априла од 16,00 часова.
Свечано затварање и додела пехара и медаља одржаће се 30 минута по
завршетку турнира.
Распоред одигравања такмичења за убрзани шах :
09. април од 16,00 часова – коло 1-3
10. април од 09,00 часова – коло 4-6
10. април од 16,00 часова – коло 7-9
Свечано затварање турнира и додела пехара и медаља одржаће се 30
минута по завршетку турнира.
Решавање проблема одржаће се у сали хотела „Шумарице“ 13. априла са
почетком у 9,30 часова.
Члан 11.
У случају деобе критичних места важиће следећи критеријуми: Средњи
Бухолц (минус један најслабији), Бухолц, међусобни резултат, већи број победа и
жреб ако се група игра по Швајцарском систему, а ако се игра по Бергеровом
систему критеријуми су: међусобни резултат, успех према победницима,
Сонеборн-Бергер, већи број победа и жреб.
За групе које се играју по Швајцарском систему, а имају 20 и мање учесника
критеријуми при деоби места су: Средњи Бухолц (минус један најслабији),
међусобни резултат, Бухолц, већи број победа и жреб.
Члан 12.
Победници у свим категоријама добијају пехаре, а тројица првопласираних
медаље.
Члан 13.
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Србије и сви учесници су
обавезни да га се придржавају. Своју сагласност учесници ће потврдити
повлачењем првог потеза. За све што није регулисано овим Правилником
примењиваће се важећи правилници Шаховског савеза Србије.

У Београду, 6. април 2017.године

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

