
                         ПРАВИЛНИК 

 

             Појединачно првенствo  ШСО 

Стара Пазова  за 2016 – Белегиш 2016 
 

1. Појединачно општинско шаховско првенство Белегиш 2016 игра се у времену од 05.03. - 

11.03.2016 године за играче са важећом регистрацијом за клуб са територије општине или 

сталним боравком који се доказује личним документом.  Турнир је рејтигован.  

 

2. Организатор ШСО, ШК Подунавац 

 

3. Отварање турнира 05.03.2016. године 18,00  након чега почиње I коло, компјутерско 

паровање. Пријава играча до 18,00 05.03.2016. или до попуњавања броја учесника. 

Пријава и уписнина на сам дан такмичења се дуплира. 
 

4.Време одржавања турнира:  

I коло  05.03.2016.   у 18,30 часова      СУБОТА 

I I коло,  06.03.2016.   у 18,30 часова      НЕДЕЉА 

I I I коло  07.03.2016.   у 18,30 часова      ПОНЕДЕЉАК 

IV коло  08.03.2016.   у 18,30 часова      УТОРАК 

V коло  09.03.2016.   у 18,30 часова      СРЕДА 

VI коло  10.03.2016.   у 18,30 часова      ЧЕТРВРТАК 

VII коло         11.03.2016.   у 18,30 часова      ПЕТАК 

 

5. Турнир се игра у просторијама Подунавца из Белегиша 

 

6. Турнир се игра по правилима ФИДЕ.       

 

7. Темпо се игра према распису датом у прилогу свим клубовима и окаченом у турнирској 

сали. Писање партије обавезно. 

 

8. Одлагања партија нема, време кашњења на партију текућег кола  60 минута, играч који 

два пута изгуби партију контумацијом, брише се из даљег такмичења. Обавезно присуство 

оба играча у случају да су играчи договорили реми. 

 

Паровање следећег кола се врши одмах након завршетка кола осим у случају спора ( тачка 

14 правилника ) 

 

9.-Директор турнира Милан Веренчевић 

 

10.- Судије  турнира: -главни судија турнира ФА Миодраг Станковић,  помоћни судија НА 

Душан Игњатовић.                                

 

11.-Награде турнира, новчане :  I =15000,  II = 11000,  III =  9500,  IV = 6500, V = 4000,  

 најбољи 1956 и старији=1000, најбољи кадет 2001 и старији =1000, најбољи кадет 2002 и 

млађи = 1000, најбоља жена ( кадеткиња)=1000. 



   

Организатор задржава право кориговања награда,  награда изненађења. Награде нису 

дељиве.  

 

12.-Критеријум за одређивање освојеног места: Међусобни скор, средњи Бухолц, Бухолц,  

већи број победа и жреб.  

 

13.- Одлуке судије донете по чл. 10 Правилника шаховске игре ФИДЕ не подлежу жалби. 

 

14.-.Одлука судије је извршна, а у случају евентуалног спора, коначну одлуку доноси главни 

судија, на чију одлуку  незадовољна страна може уложити жалбу Турнирском одбору, 

најкасније 15 минута након настанка  спора, односно по завршетку партије,. Жалба се 

предаје главном судији турнира у писменој форми са уплатом таксе  од 1000,00 дин. у 

готовини. У случају усвајања жалбе, уплаћени новац се враћа подносиоцу жалбе. Турнирски 

одбор обавезан је да саопшти коначну одлуку  по поднетој жалби, најкасније један сат пре 

почетка следећег кола  телефонски или лично, а писмено извести учеснике.  

 

15.- Турнирски одбор сачињавају: ФА Миодраг Станковић,  Милан Веренчевић и Милан 

Чечарић. Одлука се доноси већином гласова од присутних чланова. Учесници спора који се 

налазе у одбору не могу одлучивати о истом. 

 

16.- Без одобрења судије играчу је забрањено да има мобилни телефон или неко друго 

електронско средство комуникације у сали за игру.  

У сали за игру забрањено је пушење, анализа партије, употреба алкохола, гласан 

разговор а према чл. 12 Правилника ФИДЕ. 

 

17.-Све што није дефинисано овим Правилником, у погледу правила игре или турнирских 

правила , одлуку доноси главни судија на основу важећих правила, уз сагласност са 

директором турнира. 

 

18. Овај правилник је прописао организатор турнира, исти ће бити прочитан свим 

учесницима турнира пре почетка првог кола.  

Повлачењем свог првог потеза такмичар даје своју сагласносат са Правилником, а 

тиме и своју обавезу да ће исту и поштовати. 

                                                                                                             

                                                                                               

 

 

 

 

 

Организациони одбор ШСО Стара Пазова: 

Белегиш 

08.02.2016. године                 

 

 


