
Турнирски правилник 
 

Отворени Видовдански рејтинг турнир ШК Бановци Дунав 2017 
 

1. Време одигравања: од 28.06. до 05.07.2017. године. Турнир је рејтигован.  

 

2. Организатор ШК Бановци Дунав и ОШ Слободан Савковић. 

 

3. Отварање турнира.  дана 28.06.2017. године 17,30  након чега почиње 1 коло, 

компјутерско паровање. 

 

4. Време одржавања турнира је према распису: 01.07. игра се дуплo колo од 10,30 и 17,30, 

 а преостала кола сваког дана од 17,30, oсим 9. кола које се игра у 16,30 

5. Игра: у просторијама ОШ Слободан Савковић у приземљу. 

 

6. Турнир се игра по правилима ФИДЕ .       

 

7. Темпо се игра према распису и то 90 минута + 30 секунди по потезу до краја партије. 

Писање партија обавезно до краја. 

 

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

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

Реми је могуће склопити након одиграног 15-ог потеза. 

 

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

12 правилника ) 

 

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

Душан Игњатовић и НА Јелена Станковић.                                

 

10.Награде турнира: 

 

а) редовне :  5 новчаних и више робних награда  

 

б) специјалне 

 

Најбољи ветеран  1957 годиште и старији (здрави сет Галеника )  

Најбољи женски играч ( шаховски сто ) 

Најбољи кадет до 14 година ( 2003 и млађи ) ваучер 5000,00 

Најбољи кадет до 18  година  ( 1999 и млађи ) ваучер 5000,00 

Најбољи домаћи кадет шаховски сат 

Најбољи домаћи играч ваучер од Сање травел  

Најбоља кадеткиња ваучер 5000,00 

Најбољи страни играч шаховски сат  

 

Вредност новчаних и робних награда биће објављене и истакнуте пре почетка 2 кола. 

 



Организатор задржава право кориговања награда,  као и награда изненађења. Награде нису 

дељиве. Награђени задржава право избора мање награде и уколико је пласиран на основу 

више основа. Награде се подижу уз потпис и лични документ који је обавезан приложити. 

 

11. Критеријуми: Резултат играча у истој групи поена, средњи Бухолц, Бухолц , већи број 

победа, жреб.  

 

12. 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 завршетка кола. Жалба се предаје главном судији турнира у 

писменој форми са уплатом таксе  од 2000,00 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 јадан сат пре почетка следећег кола  

телефонски или лично, а писмено извести учеснике.  

 

13. Турнирски одбор: Јелена Станковић,  ФМ Славко Азарић, Бошко Милојевић.  

Одлука се доноси већином гласова од присутних чланова.  

 

14. Остале одредбе: без одобрења судије играчу је забрањено да има мобилни телефон или 

неко друго електронско средство комуникације у сали за игру. Уколико произведе било 

какав звук, партију губи ималац уређаја. Играчу је забрањено да се удаљава ван простора за 

игру. ( приземље и двориште школе ) 

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

у алкохолисаном стању,  а све према чл. 12 Правилника ФИДЕ. 

 

15. 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. 

 

16. Овај правилник је прописао организатор турнира и биће прочитан свим учесницима 

турнира пре почетка првог кола и залепљен у простору за игру. 

 

Повлачењем свог првог потеза такмичар даје своју сагласносат на 

правилник, а тиме и своју обавезу да ће исти поштовати. 
                                                                                                             

                                                                                               

 

 

 

Организациони одбор турнира: 

 

У Старим Бановцима 

20.06.2017. године                 

 

 


