
PRAVILNIK 
POJEDINAČNOG PRVENSTVA UČENIKA OSNOVNIH i 
SREDNJIH ŠKOLA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U ŠAHU 

U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. 
 
 

Članak 1.  
Prvenstvo organiziraju Školski sportski savez Varaždinske županije i Šahovski savez Varaždinske 
županije u suradnji sa Europskim Talent Centrom „Centri izvrsnosti Varaždinske županije“ sa 
ciljem popularizacije i razvoja šaha kod djece u Varaždinskoj županiji, u sklopu projekta 
'Strategija uvođenja šaha u osnovne škole Varaždinske županije'. Za ovo prvenstvo popularni 
skraćeni nazivi glase „PUŽ“ (osnovne škole) i „VELIKI PUŽ“ (srednje škole). 
 

Članak 2. 
Prvenstvo se sastoji od pet natjecanja u sljedećim okvirnim terminima : 

- 1. natjecanje u rujnu/listopadu 2022. , 
- 2. natjecanje u listopadu/studenom 2022.,  
- 3. natjecanje u studenom/prosincu 2022.,  
- 4. natjecanje u siječnju/veljači 2023.,  
- 5. natjecanje u veljači/ožujku 2023. 

Mjesta i termine igranja odrediti će organizatori i objaviti u raspisima koje će proslijediti svim 
školama u županiji  pred svako natjecanje, najkasnije 7 dana prije termina.  
 

Članak 3. 
Pravo nastupa imaju sve učenice i učenici osnovnih i srednjih škola, te polaznice i polaznici 
dječjih vrtića sa područja Varaždinske županije. Organizator može iznimno omogućiti i pravo 
nastupa djeci i iz drugih županija i država. 
Prvenstvo se igra u tri kategorije: prvenstvo nižih razreda, prvenstvo viših razreda i prvenstvo 
srednjih škola. 
Na prvenstvu nižih razreda pravo nastupa imaju polaznice i polaznici vrtića, te prvog do četvrtog 
razreda. Na prvenstvu viših razreda pravo nastupa imaju učenice i učenici od prvog do osmog 
razreda. Na prvenstvu srednjih škola pravo nastupa imaju učenice i učenici od prvog do četvrtog 
razreda srednjih škola. 

Članak 4. 
Prvenstvo čine sljedeća natjecanja odnosno turniri u obje kategorije: 

1. natjecanje – švicarski sistem, startna lista određuje se prema važećem nacionalnom 
šahovskom rejtingu za igrače koji ga imaju, odnosno po abecedi za sve ostale, 

2. natjecanje - švicarski sistem, startna lista određuje se prema plasmanu iz natjecanja br. 1, 
3. natjecanje - švicarski sistem, startna lista određuje se prema ukupnom plasmanu nakon 

natjecanja br. 2, 
4. natjecanje:     

- A-turnir - 8 najbolje plasiranih prisutnih igrača prema ukupnom plasmanu nakon 
natjecanja br. 3,  
- B-turnir - 8 najbolje plasiranih prisutnih igrača prema ukupnom plasmanu nakon 

natjecanja br. 3 izuzev igrača iz A-turnira, 
- C-turnir svi preostali prisutni igrači, izuzev igrača iz A i B – turnira. 

5. natjecanje:     
- A-turnir - 8 igrača: samo prisutni osvajači 1. i 2. mjesta na B turniru iz 4. natjecanja i  
     najbolje plasirani prisutni igrači prema ukupnom plasmanu nakon natjecanja br. 4,  
- B-turnir - 8 igrača: prisutni osvajači 1. i 2. mjesta na C turniru iz 4. natjecanja i najbolje  
     plasirani prisutni igrači prema ukupnom plasmanu nakon natjecanja br. 4, izuzev igrača  
     iz A-turnira, 



 
- C-turnir svi preostali prisutni igrači, izuzev igrača iz A i B – turnira. 
 

Članak 5. 
Svako natjecanje se igra u 7 kola uz tempo od 15 minuta za cijelu partiju po igraču, bez dodatka 
po odigranom potezu.  U 1. do 4. natjecanju, u slučaju kašnjenja početka pojedinog turnira glavni 
sudac može odrediti da se pojedini turnir igra uz manji tempo, a najmanji je 10 minuta za cijelu 
partiju po igraču. U 1. do 3. natjecanju, te u C turnirima 4. natjecanja glavni sudac može odrediti 
da se prva tri kola igraju uz manji tempo, a najmanji je 10 minuta po igraču, a četvrto do sedmo 
kolo da se igraju po duljem tempu od tempa iz prvog do trećeg kola (15 minuta maksimalno). 
 
Prva tri natjecanja igraju se po švicarskom sistemu, a A i B turniri četvrtog i petog natjecanja 
igraju se po kružnom sustavu (svatko sa svakim, startna lista postavlja se prema abecednom redu). 
Ako se za C turnir prijavi 8 natjecatelja, igra se po kružnom sustavu, a ako se prijavi više od 8 
natjecatelja, igra se po švicarskom sustavu. 
Ako se za C turnir prijavi manje od 8 natjecatelja, tada B turnir po švicarskom sustavu igraju svi 
prisutni igrači prema važećem ukupnom plasmanu, izuzev igrača iz A-turnira. 
Ako se za B turnir prijavi manje od 8 natjecatelja (nema ni C turnira), tada svi prisutni igraju 
turnir po švicarskom sistemu, a startna lista određuje se prema ukupnom plasmanu. 

 
Članak 6. 

Parovi će se određivati kompjuterom po programu Swiss Manager (SM) za švicarski sustav (ako 
se u 1. natjecanju igra kružni sustav startna lista određuje se izvlačenjem startnih brojeva). 
Startna lista na 1. natjecanju za švicarski sustav odrediti će se prema važećem nacionalnom 
šahovskom rejtingu za igrače koji ga imaju, odnosno po abecedi za sve ostale, na svakom 
sljedećem prema trenutnom ukupnom poretku, osim kod svih turnira kružnog sustava četvrtog i 
petog natjecanja gdje se startna lista postavlja prema abecednom redu. 

 
Članak 7. 

Glavni sudac prvenstva je Željko Matkun, državni šahovski sudac.  
Zamjenici suca i pomoćni suci određuju se posebno za svaki turnir. 
Dužnost suca mogu obavljati samo registrirani i licencirani suci pri Hrvatskoj udruzi šahovskih 
sudaca.  
Odluka glavnog suca je konačna. 

Članak 8. 
Konačni plasman igrača u pojedinom turniru određuje se prema broju osvojenih bodova. U 
slučaju da više igrača osvoje isti broj bodova primjenjuju se redom slijedeći kriteriji: 
 
Za švicarski sustav: 

1. Buchholz (promjenljiv s faktorima) (bez najlošijeg rezultata) kriterij 37 SM  
2. Buchholz (promjenljiv s faktorima) (sa najboljim i najlošijim rezultatom) kriterij 37 SM  
3. Sonneborn-Berger (promjenjiv s faktorima) – kriterij 52 SM 
4. Kumulativ – kriterij 8 SM 
5. Rezultati igrača u istoj bodovnoj grupi  – kriterij 11 SM 

 
Za kružni sustav:      

1. Koya-sustav – kriterij 45 SM 
2. Sonneborn-Berger (promjenjiv s faktorima) (bez najboljeg i najlošijeg rezultata) – 

kriterij 52 SM 
3. Sonneborn-Berger (promjenjiv s faktorima) – kriterij 52 SM 
4. Veći broj pobjeda – kriterij 12 SM 
5. Rezultati igrača u istoj bodovnoj grupi  – kriterij 11 SM 

 
 



Članak 9. 
Za sve kategorije; ovisno o plasmanu u pojedinom natjecanju i broju prijavljenih igrača na 
četvrtom i petom natjecanju (sukladno članku 5.), igrači stječu bodove za ukupni plasman na 
prvenstvu prema sljedećoj tabeli uz mogućnost osvajanja bonus bodova.  

1., 2., 3.  4. i 5. NATJECANJE 

NATJECANJE       bez C turnira(<24 igrača) samo A turnir (<16 igrača) 

MJESTO bodovi MJESTO   bodovi MJESTO   bodovi MJESTO   bodovi 

1 10 1   10 1   10 1 

A
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10 

2 9,5 2 

A
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 R

 

9,5 2 

A
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9,5 2 9,5 

3 9 3 9 3 9 3 9 

4 8,5 4 8,5 4 8,5 4 8,5 

5 8 5 8 5 8 5 8 

6 7,5 6 7,5 6 7,5 6 7,5 

7 7 7 7 7 7 7 7 

8 6,5 8   6,5 8   6,5 8 6,5 

9 6 1   8 1 

B
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8 9 6 

10 5,5 2 

B
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 R

 

7,5 2 7,5 10 5,5 

11 5 3 7 3 7 11 5 

12 5 4 6,5 4 6,5 12 4,5 

13 4,5 5 6 5 6 13 4 

14 4,5 6 5,5 6 5,5 14 3,5 

15 4 7 5 7 5 15 3 

16 4 8   4,5 8 4,5     

17 4 1 

C
  
- 
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 R

 

6 9 4     

18 3,5 2 5,5 10 3,5     

19 3,5 3 5 11 3     

20 3,5 4 4,5 12 2,5     

21 3 5 4 13 2     

22 3 6 3,5 14 1,5     

23 3 7 3 15 1     

24 3 8 2,5         

25 2,5 9 2         

26 2,5 10 1,5         

27 2,5 11 1 

      28 2,5 12 0,5 

      29 2 13 0,5 

      30 2 14 0,5 

      31 2 15 0,5 

      32 2 16 0,5 

      33 2 17 0,5 

      34 1,5 18 0,5 

      35 1,5 19 0,5 

      36 1,5 20 0,5 

      37 1,5 21 0,5 

      38 1,5 22 0,5 

      39 1 23 0,5 

      40 1 24 0,5 

      41 1 25 0,5 

      42 1 26 i niže 0 

      43 1 

         44 0,5 

         45 0,5 

         46 0,5 

         47 0,5 

         48 0,5 

         49 0,5 

         



50 0,5 

         51 i niže 0 

          
Tabela 1. Bodovanje za ukupni plasman 

 
Bonus bodovi u bodovanju za ukupni plasman, uzimajući u obzir svih pet natjecanja, osvajaju se: 
kada igrač osvoji prvo mjesto; 

- drugi puta, osvaja 2 dodatna bonus boda za ukupni poredak (ukupno 12 bodova), 
- treći puta, osvaja 3 dodatna bonus boda za ukupni poredak (ukupno 13 bodova), 
- četvrti puta, osvaja 5 dodatnih bonus bodova za ukupni poredak (ukupno 15 bodova), 
- peti puta, osvaja 12 dodatnih bonus bodova za ukupni poredak (ukupno 22 boda); 

kada igrač osvoji drugo mjesto; 
- drugi puta, osvaja 1 dodatni bonus bod za ukupni poredak (ukupno 10.5 bodova), 
- treći puta, osvaja 2 dodatna bonus boda za ukupni poredak (ukupno 11.5 bodova), 
- četvrti puta, osvaja 3 dodatna bonus boda za ukupni poredak (ukupno 12.5 bodova), 
- peti puta, osvaja 4 dodatnih bonus bodova za ukupni poredak (ukupno 13.5 bodova). 

 
Članak 10. 

Ako nakon petog natjecanja u ukupnom poretku u konkurenciji za osvajanje prva tri mjesta, ili u 
konkurenciji djevojčica, dva ili više igrača / igračica imaju jednaki broj bodova, primjenjuju se 
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. ukupni broj osvojenih dodatnih kriterija redom iz članka 8. na prva tri natjecanja, te na  
    4. i 5. natjecanjima igranim po kružnom sistemu. 

Pod točkama 1.- 3. kod 4. i 5. natjecanja u obzir se uzimaju samo plasmani na A – turnirima. 
Evidenciju bodovanja za ukupni plasman vodi glavni sudac prvenstva i u obliku konačnog poretka 
objavljuje ju nakon svakog odigranog turnira. 
 

Članak 11. 
Pobjednici pojedinih natjecanja osvajaju medalje (prva tri mjesta). Pobjednici u ukupnom poretku 
osvajaju pehare (prva tri mjesta). Pojam 'pobjednici kod pojedinih natjecanja' odnosi se na prva tri 
mjesta i tri najbolje plasirane djevojčice u svim igranim turnirima pojedinog natjecanja i u svim 
kategorijama. 

Članak 12. 
Za sve što nije navedeno ovim pravilnikom, primjenjuju se pravila šaha FIDE za ubrzani šah uz 
primjenu točke B.4 dodatka B (između ostalog; drugi nemogući potez znači gubitak partije, a za 
prvi nemogući potez protivniku će se uvećati za dvije (2) minute vrijeme za razmišljanje). 

 
Članak 13. 

Organizatori se ograđuju od bilo kakve odgovornosti prije, za vrijeme i nakon natjecanja, za sve  
sudionike koji pristupe bilo kojem od natjecanja ovog prvenstva, te se pristupom na natjecanje 
smatra da je sudionica/sudionik, odnosno roditelj suglasan s time. 
Sve materijale koji nastaju kao rezultat provođenja ovog prvenstva, a uključuju informacije i 
fotografije učenika vezanih uz tu aktivnost, organizatori će u promotivne svrhe koristiti 
neograničeno i bez naknade. 

Članak 14. 
Uvrštenjem u bilo koju turnirsku tabelu u bilo kojoj kategoriji ovog natjecanja igračice/igrači 
prihvaćaju da se na službenim stranicama organizatora te u sredstvima javnog informiranja objave 
osobni podaci neophodni za provođenje natjecanja (ime i prezime, dob, šahovski rejting i titula, 
škola i slično), kao i fotografije sa natjecanja, te partije igrane na digitalnim šahovskim 
garniturama. 



Članak 15. 
Svi sudionici, suci, te osobe koje će ući u mjesto za igru dužne su pridržavati se važećih 
epidemioloških mjera, odnosno u tom trenutku važeće Odluke Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo o održavanju športskih natjecanja u zatvorenim objektima. U prostoru za igru (učionice) 
dozvoljen je boravak samo sucima i igračima/cama, i osobama uz odobrenje suca. 
 

Članak 16. 
Ovaog pravilnika moraju ga se pridržavati svi sudionici natjecanja. Organizator zadržava pravo 
dopune ovog pravilnika do jedan dan prije početka natjecanja s time da se ne mijenjaju bitni 
elementi natjecanja. Za sve što nije navedeno ovim pravilnikom, primjenjuju se pravilnici  FIDE i 
HŠS. 
 
Varaždin, 14. rujna, 2022. godine                                                       Željko Matkun, glavni sudac
             
  


