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12. ПОЈЕДИНАЧНO ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МУШКАРЦЕ
НОВИ САД, 6 – 14. МАРТ 2018.

ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК

Члан 1.
Шаховски савез Србије под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике
Србије и Града Новог Сада у сарадњи са Шаховским савезом Војводине и Шаховским савезом
Новог Сада, као техничким организаторима, организује 12. појединачно првенство Србије за
мушкарце у шаху за 2018. годину.
Првенство ће се одржати од 6. до 14. марта 2018. г одине у хотелу ,,Нови Сад’’ у Новом
Саду.
Члан 2.
На првенству учествују следећи такмичари (поређани према турнирским бројевима извученим
на жребу обављеном 5.марта):
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тит. Презиме и име
ВМ Дамљановић Бранко
Ратковић Милоје
ВМ Инђић Александар
ИМ Рабреновић Владан
ВМ Седлак Никола
ВМ Савић Миодраг
ВМ Маркуш Роберт
ВМ Перуновић Милош
Ђорђевић Вук
ВМ Марковић Мирослав

Реј.
2522
2427
2623
2371
2600
2535
2615
2597
2372
2446

Техничка конференција, на којој ће се учесници упознати са Правилником 12. појединачног
првенства Србије у шаху, одржаће се 6. марта 2018. године у 12.30 часова у сали за игру.
Члан 4.
Првенство се игра по Бергеровом систему у 9 кола. Турнир се рејтингује код ФИДЕ. На
турниру се могу освојити норме за титулу велемајстора и интернационалног мајстора.

Члан 5.
Првенство се игра по важећим ФИДЕ Правилима шаха. Темпо игре је 40 потеза за 90
минута и 30 минута до краја партије, уз бонификацију од 30 секунди за сваки потез.
Члан 6.
Свечано отварање Првенства одржаће се 6. марта 2018. године у 15.00 часова у сали за
игру.
Редовна кола, почевши од 6. марта, играју се са почетком у 15.30 часова. Последње
коло игра се 14.марта 2018. године са почетком у 11.00 часова.
Дозвољено кашњење на партију износи 15 минута.
Свечано затварање турнира, додела пехара и медаља, и подела награда, обавиће се 14.
марта 2018. године, 30 минута након завршетка последње партије.
Члан 7.
Главни судија турнира је међународни судија ФИДЕ Зоран Станимировић (Алибунар),
његов заменик је ФИДЕ судија Дарко Укропина (Нови Сад), а помоћни судија је клупски
судија Милан Марковић (Београд).
Члан 8.
Одлуке главног судије су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском
одбору, најкасније у року од 60 минута по насталом спору, односно по истеку сеансе у којој
је спор настао. Жалба се предаје главном судији у писаној форми и таксира се са 2.000
динара, која се у случају позитивног решења враћа жалиоцу.
Члан 9.
Турнирски одбор сачињавају: Петар Катанић - Вујић - председник, Ратко Пижурица и
Саша Јевтић. Турнирски одбор доноси одлуку до почетка наредног кола. Одлука турнирског
одбора је коначна.
Члан 10.
Одлагање партија у правилу није могуће.
Партија се може одложити само уз лекарску преоруку и уколико постоје могућности
да се партија накнадно одигра.
Уколико наступи случај из претходног става, све партије из ранијих кола се морају
завршити пре почетка последњег кола.
Коначну одлуку о одлагању партије (партија), и накнадном термину за одигравање
исте (истих) доноси главни судија.
Члан 11.
Победник турнира постаје првак Србије за 2018. годину.
Члан 12.
У случају деобе критичних места титула ће припасти играчу са најбољим резултатом
према следећим критеријумима:
1. Међусобни резултат/и,
2. Успех према победницима (играчи који освоје преко 50% поена),
3. Сонеборн-Бергеров систем,
4. Већи број победа
5. Жреб.
Члан 13.
Три првопласирана такмичара стичу право учешћа на следећем појединачном првенству
Србије. У случају деобе критичних места примењиваће се критеријуми из претходног члана.

Члан 14.
Организатори 12. појединачног првенства Србије за мушкарце у шаху обезбедили су
наградни фонд у нето-износу од 660.000 динара, који ће бити распоређен на следећи начин:
1. награда
180.000 динара
4. награда
90.000 динара
2. награда
150.000 динара
5. награда
60.000 динара
3. награда
120.000 динара
6.-10. награда
12.000 динара
У случају деобе места новчане награде се деле. Три првопласирана учесника добиће
пехаре и медаље.
Члан 15.
Уношење мобилних телефона у салу за игру није дозвољено и биће санкционисано
губитком партије.
Обавезно је читко записивање свих потеза током партије.
Главни судија има право да у свакомтренутку примени правила против варања на
шаховским турнирима.
Члан 16.
За тумачење свих спорних ситуација које настану у току турнира, а нису регулисане овим
Правилником, надлежан је главни судија.
Члан 17.
Овај правилник је прописао Шаховски савез Србије и сви учесници су дужни да га се
придржавају.
Своју сагласност са Правилником учесници потврђују потписом.

У Београду, 5. марта 2018. г.
Шаховски савез Србије
В.д. председника
Ратко Пижурица с.р.

