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PRAVILNIK MJESEČNOG SERIJALA  
BRZOPOTEZNIH ŠAHOVSKIH TURNIRA  
“Šahovski turniri u Međimurskoj hiži 2019” 

 
 

Članak 1. 
Natjcanje organiziraju šahovski klubovi „Stridon“ iz Štrigove  i „Čakovec“ iz Čakovca. 
 

Članak 2. 
Natjecanje se sastoji od šest (6) šahovskih turnira prema sljedećem programu: 
1. „Međimurska hiža u srpnju“ -       30.07.2019. u 18:00 sati, 
2. „Međimurska hiža u kolovozu“ -  27.08.2019. u 18:00 sati, 
3. „Međimurska hiža u rujnu“ -         24.09.2019 u 18:00 sati, 
4. „Međimurska hiža u listopadu“ -   29.10.2019 u 18:00.sati, 
5. „Međimurska hiža u studenom“ -  26.11.2019. u 18:00 sati, 
6. „Međimurska hiža u prosincu“ -   10.12.2019. u 18:00 sati. 
Pravila iz ovog pravilnika primjenjuju se jednako za svaki od šest navedenih turnira.  

 
Članak 3. 

Mjesto održavanja natjecanja: restoran „Međimurska hiža“, Čakovec, Gajeva 35. 
 

Članak 4. 
Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se i na muški i na ženski rod. 
Izraz „turnir“ odnosi se na svaki pojedini turnir iz članka 2. 
Skraćenica „SM“ odnosi se na Swiss-Manager aplikaciju za vođenje šahovskih turnira. 
 

Članak 5. 
Pravo nastupa na turniru imaju svi igrači iz Hrvatske i inozemstva s FIDE registarskim brojem. 
Upisnina za sudjelovanje na turniru iznosi: 

- 40 kuna za seniore, 
- 30 kuna za kadete do15 godina starosti (rođeni 2004. godine i mlađi) i članove klubova organizatora. 

Uplata upisnine podrazumijeva prihvaćanje ovog pravilnika.  
 

Članak 6. 
Turnir će se rejtingirati za FIDE Blitz rejting listu. 
 

Članak 7. 
Turnir se igra po Švicarskom sustavu u 9 kola, osim ako je prijavljeno manje od jedanaest (11) igrača; u tom 
slučaju  turnir se igra po kružnom sustavu. Partije se igraju po pravilima FIDE za brzopotezni šah uz primjenu 
točke B.4 dodatka B. važećih pravila šaha FIDE za vrijeme cijelog natjecanja. 
 

Članak 8. 
Tempo igre za svaki turnir je 7 minuta po igraču za cijelu partiju uz vremenski dodatak od 3 sekunde za svaki 
odigrani potez prema 'Fischerovom sustavu'. 
 

Članak 9. 
Startna lista na turniru određuje se prema međunarodnom rejtingu, i to FIDE blitz rejtingu, a ako igrač nema taj 
rejting onda prema FIDE standardnom rejtingu. 
Konačni poredak igrača na turniru određuje se prema broju osvojenih bodova.  
Ukoliko više igrača ima isti broj bodova, za određivanje poretka primjenjivati će se sljedeći dodatni kriteriji, 
redom:  

- za  švicarski susatav: središnji Bucholz (SM.37 – 1,0,N,D,0,N), ukupni Bucholz (SM.37 – 
0,0,N,D,0,N), kumulativ (SM.8), međusobni susret (SM.11), veći broj pobjeda (SM.68, pobjeda bez 
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igre se ne računa); 
- za kružni sustav: Koya-sustav (SM.45), Sonneborn-Berger (SM.52 - 0,0,N,D,0,N,N ), međusobni 

susret (SM.11), veći broj pobjeda (SM.68, pobjeda bez igre se ne računa), veći broj pobjeda crnim 
figurama (SM.68, pobjeda bez igre se ne računa);   

Glavni sudac natjecanja će turnir voditi u SM aplikaciji. Konačni poredak je mjerodavan prema podacima iz te 
aplikacije, ukoliko su u njemu podešeni svi parametri prema ovom pravilniku. 
 

Članak 10. 
Prijave za turnir primaju se do 24 sata prije početka istog. Igrači koji se jave poslije roka prijave moći će nastupiti 
na turniru jedino ako bude mjesta, jer je kapacitet prostora za igranje ograničen.  
Turnir počinje u 18:00 sati. Svi igrači dužni su se prijaviti sucu turnira do 17:45 sati. Ukoliko se ne prijave do 
toga roka, turnir će moći početi igrati u 2. kolu. 
Svaki sudionik dužan je na turnir donijeti ispravan digitalan šahovski sat. 
 
 

Članak 11. 
Glavni sudac natjecanja je Željko Matkun, županijski šahovski sudac iz Varaždinskih Toplica. Organizator za 
pojedini turnir može angažirati i nekog drugog suca. 
U slučaju spora, igrači su dužni poštivati odluku suca turnira. Odluka suca turnira je konačna. 
 

Članak 12. 
Igračima za vrijeme igre nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona ili bilo kakvih elektroničkih pomagala u 
prostoru za igru. U slučaju da igrač koji nastupa koristi ili mu zazvoni mobilni telefon u prosotru za igru kažnjava 
se gubitkom partije. 
 

Članak 13. 
Za svaki mjesečni turnir bit će dodijeljene predmetne nagrade: pehari za prva tri mjesta, te medalje za najbolje 
kadete do 7, 9, 11, 13 i 15 godina starosti.  
 

Članak 14. 
Sa svakog mjesečnog turnira bodovati će se deset (10) najbolje plasiranih igrača za ukupan plasman natjecanja, 
prema sljedećem:  

1. mjesto = 19 bodova,   
2. mjesto = 17 bodova, 
3. mjesto = 15 bodova,   
4. mjesto = 13 bodova,    
5. mjesto = 11 bodova, 
6. mjesto = 9 bodova,   
7. mjesto = 7 bodova,   
8. mjesto = 5 bodova,    
9. mjesto = 3 boda,   
10. mjesto = 1 bod. 

Ako u ukupnom plasmanu natjecanja dva ili više igrača imaju jednaki broj bodova, primjenjuju se redom ovi 
dodatni kriteriji:  1. broj prvih mjesta na turnirima,  2. broj drugih mjesta na turnirima,  3. broj trećih mjesta na 
turnirima,  4. broj odigranih turnira,  5. ukupni broj osvojenih bodova na svim odigranim turnirima, 6. ukoliko su 
svi kriteriji jednaki organizator će donijeti odluku o načinu određivanja ukupnog plasmana od prvog do trećeg 
mjesta. 
Za izračun redoslijeda u ukupnom poretku odgovoran je glavni sudac natjecanja. 
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Članak 15. 
Nagrade za ukupni plasman natjecanja su novčane i iznose: 
1. 700,00 kuna, 
2. 500,00 kuna, 
3. 400,00 kuna, 
Najbolje plasirani do 2000 elo (FIDE BLITZ rejting lista 1.12.2019.): 400,00 kuna, 
Najbolje plasirani do 1900 elo (FIDE BLITZ rejting lista 1.12.2019.): 400,00 kuna. 
Kadeti će za ukupni plasman primiti predmetne nagrade po godištima (7, 9, 11, 13, 15 godina starosti), te ukupno 
5 najboljih. 
Organizator će dodijeliti i posebne nagrade. 
 

Članak 16. 
Prijave i informacije za turnir: Goran Colev, mob: 091 7815526; sah.stridon@gmail.com;  
Web: http://sah-stridon.com 
 

Članak 17. 
Ovog pravilnika dužni su se pridržavati svi sudionici natjecanja. Za sve što nije definirano ovim pravilnikom 
primjenjuju se Pravilnici FIDE i HŠS-a. 
 
 
   
Čakovec, 27.07.2019. godine. 
Organizacijski odbor i glavni sudac natjecanja. 


