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ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК

Члан 1.
Шаховски савез Србије под покровитељством Министарства омладине и спорта
Републике Србије у сарадњи са Шаховским клубом „Црвена звезда“ организује
појединачно Омладинско првенство Србије у мушкој и женској конкуренцији за 2018.
годину.
Првенство ће се одржати од 25. до 30. јуна 2018. године у просторијама Шаховског клуба
„Црвена звезда“ (ул. Устаничка 64/14).
Члан 2.
На првенству учествују следећи омладинци и омладинке:
ОМЛАДИНЦИ
Тит.
Име и презиме
Младен Рајковић
ФМ Лука Будисављевић
ФМ Милош Милошевић
Михајло З. Матовић
Огњен Стефановић
Илија Станојевић
Вук Рутешић
Михаило Ђокић

Рејтинг
2354
2324
2315
2257
2154
2120
2102
2009

Тит.
жФМ

ОМЛАДИНКЕ
Име и презиме
Јована Срдановић
Милена Вујчић
Анђела Матовић
Ања Симић
Анђела Димитријевић
Невена Ђорђевић
Нада Трајковић

Рејтинг
2064
1934
1884
1818
1798
1721
1693

Техничка конференција на којој ће се сви учесници упознати са Правилником
Омладинског првенства Србије у мушкој и женској конкуренцији, одржаће се у сали за
игру, 25. јуна 2018. године у 15:00 сати.
Члан 3.
Првенство се игра по Бергеровом систему у 7 кола. Турнир се рејтингује код ФИДЕ..
Члан 4.
Првенство се игра по ФИДЕ Правилима шаха. Темпо игре је 90 минута за целу партију
са бонификацијом од 30 секунди за сваки потез почевши од првог.

Дозвољено кашњење на партију је 30 минута у односу на заказани почетак кола.

Члан 5.
Свечано отварање такмичења обавиће се 25. јуна 2018. године у 15.45 часова, пре
почетка првог кола у турнирској сали, а свечано затварање обавиће се одмах по
завршетку последњег кола.
Распоред кола:
1.
2.
3.
4.

коло
коло
коло
коло

Понедељак, 25.6 у 16,00
Уторак, 26.6. у 09,30
Уторак, 26.6. у 16,00
Среда, 27.6. у 16,00

5. коло
6. коло
7. коло

Четвртак, 28.6. у 16,00
Петак, 29.6. у 16,00
Субота, 30.6. у 11,00

Члан 6.
Главни судија такмичења је Драган Бабић, међународни судија ФИДЕ.
Члан 7.
Одлуке главног судије су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском одбору,
најкасније у року од 15 минута од насталог спора, односно одмах по истеку сеансе у којој
је спор настао. Жалба се предаје главном судији у писаној форми и таксира се са
1.000,00 динара која се у случају позитивног решења враћа жалиоцу. Турнирски одбор
доноси своју одлуку најкасније до почетка наредног кола и иста је коначна.
Члан 8.
Турнирски одбор сачињавају: Бранислав Шухартовић – председник, Милорад Маравић и
Марија Лукић – чланови, а њихови заменици су: _______________________ и
_____________________.
Члан 9.
Одлагање партија у принципу није могуће. Партија се може одложити сам уз лекарску
препоруку и уколико постоје могућности да се партија накнадно одигра. Уколико дође до
случаја 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 10.
Победници првенства постају омладински првак и првакиња Србије за 2018. годину.
Победници првенства стичу право наступа на следећем Омладинском првенству Србије,
уколико буду испуњавали услов везан за старост у тренутку одржавања првенства.
Победници првенства стичу право наступа на Омладинском првенству света за 2018.
годину.
Члан 11.
Победници првенства су играч или играчица који освоје највећи број поена.
У случају деобе места одлучују следећи критеријуми: 1. Међусобни резултат (и), 2. Успех
према победницима (играчи који су освојили више од 50% поена), 3. Сонеборн-Бергер
систем, 4. Већи број победа и 5. Жреб.
Члан 12.
Троје првопласираних учесника у обе конкуренције освојиће пехаре и медаље.

Члан 13.
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 сваком тренутку примени правила против варања на
шаховским турнирима.
Члан 14.
За тумачење свих спорних ситуациај које настану у току такмичења, а нису регулисане
овим Правилником, надлежан је главни судија.
Члан 15.
Овај правилник је прописао Шаховски савез Србије и исти ће бити прочитан на техничкој
конференцији. Сви учесници и учеснице су дужни да га се придржавају.
Своју сагласност са Правилником учесници и учеснице потврђују својим потписом:

У Београду, 25. јуна 2018. године
ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Председник
Душан Цогољевић

Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

Презиме и име играча

Будисављевић Лука
Милошевић Милош
Стефановић Огњен
Станојевић Илија
Ђокић Михаило
Рутешић Вук
Матовић Михајло З
Рајковић Младен
Димитријевић Анђела
Трајковић Нада
Ђорђевић Невена
Матовић Анђела
Срдановић Јована
Вујчић Милена
Симић Ања

Потпис

