ПРАВИЛНИК
СЕРИЈАЛА ШАХОВСКИХ ТУРНИРА
ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ

“ЛИГА ПРВАКА”
ЗА 2018/19. ГОДИНУ
Члан 1.
Овај правилник прописују организатори.
Главни организатор је Спортско удружење за шах “ Првак” а суорганизатори су
:
Шаховски клуб “ Алиса Марић”,
Шаховски клуб “Центар” и
Шаховско удружење “Школарац”.

Члан 2.
Серијал се састоји од 10 квалификационих турнира затвореног типа и на њему
могу играти искључиво играчи који су позвани од стране организатора. Турнири
ће се играти најмање једаном месечно, а једанаести финални турнир могу
играти учеснициу који су испунили одређене услове из претходних 10 турнира.
Први квалификациони турнир игра се 20.10.2018. у просторијама ОШ Његош са
почетком у 10:00 часова.

Члан 3.
Сви турнири се играју по швајцарском систему у 7 кола са компјутерским
паровањем у две посебне старосне групе.
Прва група обухвата млађи узраст од предшколаца а закључно са четвртим
разредом основне школе, а друга старија група од петог разреда основне школе
па закључно са четвртим разредом средње школе.
Темпо игре је 15 минута по играчу без бонификације.
Турнири се рејтингују код ФИДЕ.
Организатор задржава право да за финални турнир одреди бонификацију о
чему ће обавестити финалисте 15 дана пре почетка финала.
Уписнина за учеснике квалификационих турнира је 300,00 динара
На финалном турниру учесници не плаћају котизацију .

Члан 4.
Право учешћа имају сва деца прописаног узраста.
Приоритет за попуњавање листе учесника до дана одигравања турнира (21:00
претходног дана) је време уплате котизације тј. пријаве организаторима.
Пријавом после наведеног рока играч ће бити парован од другог кола.
Млађа деца по захтеву родитеља могу бити распоређена у старијој групи и не

могу конкурисати за награде у тој групи.

Члан 5.
Партије се играју по правилима игре ФИДЕ
Организатор обезбеђује шаховске гарнитуре а обавеза играча који води беле
фигуре је да обезбеди исправан шаховски сат.
По завршеној партији играч који је победио пријављује резултат судији или ако
је сусрет завршио нерешено обавезу пријављиванја резултата имају оба играча .
Уколико ни један од играча не пријави резултат судија ће уписати обојици
играча 0 поена (0Ф:0Ф) без могућности да се тај резултат на даље исправи.

Члан 6.
Турнирски одбор чине 5 чланова.
Организатори делегирају 4 (по једног) представника: Кекењ Марко (Првак),
Рољ Петар (Алиса Марић), Радоја Ђорђе (Центар) и Георгијев Миодраг
(Школарац), а једног представника бирају непосредно пре такмичења родитељи
учесника турнира. Делегирани чланови могу одредити заменике а родитељи
дају свог представника пре сваког турнира.
Председник турнирског одбора.и директор серијала турнира је Петар Рољ.
Турнирски одбор утврђује датуме одигравања квалификационих турнира,
обезбеђује простор за игру, реквизите и средства за рад као и награде.
Решава по приговорима на одлуке судије тј на обрачун броја поена и редослед
на листи. Жалбу – приговор Турнирски одбор разматра ако је најављена одмах
после насталог спора и предата главном судији најкасније 10 минута по
насталом спору. Жалбена такса плаћа се одмах у износу од 2000,00 динара и
враћа се жалиоцу у случају позитивног решења.

Члан 7
Избор финалиста за финални турнир врши се између најуспешнијих учесника
који су одиграли више од 6 квалификационих турнира. Испуњен УСЛОВ.
Успех се прерачунава према постигнутом пласману на следећи начин:
прво место на квалификационом турниру 12 поена,
друго место на квалификационом турниру 10 поена,
треће место на квалификационом турниру 9 поена,
четврто место на квалификационом турниру 8 поена,
пето место на квалификационом турниру 7 поена и,
шесто место на квалификационом турниру 6 поена
За учешће на турниру учесник добија један поен.
За учешће на свим турнирима учесник добија додатна 10 поена.
За сваког учесника који је испунио услов обрачунава се број освојених поена.
У случају да више кандидата има исти број поена предност има играч који је
пре стекао свој збир поена а ако је и то исто онда рејтинг играча.

Члан 8.
На финалном турниру учествује 20 учесника.
Десет најуспешнијих у млађој групи и 10 најуспешнијих у старијој групи.

Члан 9.
Награде на квалификационим турнирима су недељиве: медаље и пехари.
Првопласирана 3 играча из сваког разреда (и предшколци) добијају медаље :
трећепласирани бронзану, другопласирани сребрну и првопласирани златну.
Девојчице освајају додатне три медаље у групи млађи узраст до четвртог
разреда тј додатне три медаље у групи старији узраст.
Првопласирани играчи из сваке старосне групе добијају пехаре у обе
конкуренције (мушкој и женској)

Члан 10.
Главне награде на финалном турниру су новчане.
Прва награда 5.000,00
Друга награда 4.000,00
Трећа награда 3.000,00
Четврта награда 2.000,00
Пета награда 1.000,00
Шеста награда 500,00
Седма награда 500,00
Осма награда 500,00
Девета награда 500,00
Десета награда 500,00 дин
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Посебне – специјалне награде су робне . Одређује их Турнирски одбор 10 дана
пре одигравања финалног турнира а односиће се на играче : основних школа
домаћина квалификационих турнира, играче шаховских клубова који учествују
у организацији турнира, као и на играче из ширег окружења који буду значајно
заступљени у квалификационим турнирима.

Члан 11.
При деоби места на финалном турниру одлучују додатни критеријуми::
 Бухолц критеријум -1 (без најслабијег резултата)
 међусобни сусрети
 већи број победа

У случају да се применом ових критеријума не може да одреди редослед
награде се деле.

Члан 12.

Према одлуци ФИДЕ на турниру је забрањено пушење и уношење алкохолних
пића.
У време игре у простору за игру забрањено је уношење било које електронске
опреме без одобрења судије. Судија може одобрити унос само ако је опрема у
торби и потпуно искључена. Место на коме ће торба стајати одређује судија .
Коришћење телефона из торбе није дозвољено пре краја турнира.

Члан 13.
Саставни део овог правилника је календар са датумима свих квалификационих
турнира, местом одигравања и временом почетка. Садржај из календара
Управни одбор ће објавити најкасније 5 дана пред одигравање турнира.

Члан 14.
Судија пре почетка турнира одређује шта се сматра простором за игру који
играчи не могу напустити без одобрења судије.

Члан 15.
Повлачењем првог потеза сматра се да су играчи прихватили овај правилник .

Члан 16.
Организатор задржава право да одступи од овог правилника у оправданим
случајевима (виша сила, недостатак средстава, раскид уговора са домаћином и
сл) стим да обавести на прикладан начин све учеснике најмање 5 дана пре
ступања на снагу промене.

У Нишу, 23. октобар 2019.г.

