
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZIRA 
 

Ciklus brzopoteznih šahovskih turnira"Lav" 2020 

 
Turniri će se održavati u restoranu "Lav" u Varaždinu. Igrat će se ukupno 

12 turnira. Turniri će se igrati nedjeljom od 10 sati, izuzetno četvrtkom ili 
petkom od 18 sati zbog popunjenosti termina nedjeljom sa ligama. Na 9 turnira 
tempo igre će biti 5 min + 3 sekunde po igraču (Bronstein) , od toga  na 7 turnira 
igrat će se  12 kola,  a na 2 maratona 21 kolo. Na 3 turnira (Gospodar veljače 
23.02., u 5. mjesecu Memorijalni turnir Milan Rogić i u 11. mjesecu Memorijalni 
turnir Želimir Rodek) tempo će biti 7+3 (Fisher), igrat će se  9 kola. Svaki turnir 
će biti rejtingiran za FIDE blitz listu. U 7. mjesecu turniri se neće održavati. U 8. 
mjesecu biti će jedan turnir i to za vrijeme trajanja Špancir festa ( krajem 8. 
mjeseca)  2. Špancir turnir. 

 
 U 6. mjesecu u sklopu ciklusa održat će se ljetni maraton ( 21 kolo), a u 12 

mjesecu završni turnir biti će zimski maraton ( 21 kolo). Za ukupni poredak u  
ciklusu  bodovi osvojeni na maratonima računati će se dvostruko . 

 
 Nagrade će se dijeliti i na svakom turniru posebno (prema raspisu za 

svaki turnir - na svima predmetne + na nekima i pehari + na maratonima i 
novčane nagrade)  i u ukupnom poretku na kraju ciklusa i to kako slijedi:  

 
 

Ukupni poredak: 1. mjesto 500 kuna + pehar + besplatna upisnina za sve 
turnire  iz ciklusa „LAV“ 2021 
2. mjesto 400 kuna + pehar + besplatna upisnina za sve 
turnire iz ciklusa  „LAV“ 2021 
3. mjesto 300 kuna + pehar + besplatna upisnina za sve 
turnire iz ciklusa  „LAV“ 2021 

 
Rating iznad 2000   1. mjesto 300 kuna + prva 3 mjesta pehari 

     
Rating 1801- 2000 1. mjesto 300 kuna + prva 3 mjesta pehari  
  



Rating 1601-1800 1. mjesto 300 kuna + prva 3 mjesta pehari 
 
Rating do 1600   1. mjesto 300 kuna + prva 3 mjesta pehari 
 
VETERANI   1. mjesto 300 kuna + prva tri mjesta pehari 
 
POSEBNA NAGRADA:  300 kuna + besplatna upisnina za sve turnire iz 
ciklusa „Lav“ 2021. : najviše osvojenih rating  bodova u cijelom ciklusu. 
Ako posebnu nagradu osvoji netko od troje prvoplairanih u ukupnom poretku  
onda upisninu za sve turnire iz ciklusa  „LAV“ 2021 osvaja onaj sa najviše 
osvojenih rating bodova tko nije među prva 3 u ukupnom poretku. 
 
Igrač može osvojiti samo jednu novčanu nagradu (poseba nagrada je tu 
izuzeta). 
 
Pehari i predmetne nagrade će se dijeliti i za prva tri mjesta u ukupnom poretku  
u slijedećim kategorijama:  kadet/kadetkinja U12 i U16, junior/juniorka, žene. 
 
Za nagrade u ukupnom poretku računa se najviše osvojenih bodova na osam 
turnira. Za osvajanje  nagrada treba nastupiti na najmanje 7 turnira. 
 
Za dodjelu nagrada prema ratingu uzima se rating koji je imao šahist/šahistica 
kada je prvi puta nastupio na ciklusu „LAV“ 2020. U slučaju istog broja bodova 
ispred će biti igrač/igračica sa manjim rejtingom.  
Upisnina na turnirima :  a) 60 kuna seniori, ostali 30 kuna ( Gospodar 

veljače, dva Memorijalna turnira i Špancir turnir- 
besplatni ručak i klipići) 
b) 80 kuna seniori, ostali 40 kuna ( dva maratona- 
besplatni ručak i klipići ) 
c) 30 kuna seniori, ostali 20 kuna ( preostalih 6 
turnira – besplatni klipići, mogućnost narudžbe 
ručka kod predprijave po promotivnoj cijeni od 
30 kuna). 

   
 
Bodovi za ukupnni poredak u ciklusu „LAV“ 2020 računaju se na slijedeći način: 
na svakom turniru ( na maratonu dvostruko) 1. mjesto donosi 100 bodova, 2. 
mjesto 80 bodova, 3. mjesto 60 bodova ,4. mjesto 50 bodova,  ... , 16. mjesto 15 
bodova, 17. mjesto 14 bodova, ..., 29. mjesto 2 boda i  30. mjesto 1 bod.  
 
 
                Direktor turnira 
         Novak Ratko 


