
 
PRAVILNIK 

EKIPNOG PRVENSTVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U ŠAHU 
za srednje škole 

 
Članak 1. 

U organizaciji Školskog Športskog saveza Varaždinske županije (ŠŠSVŽ) dana 08.11.2022. u 
Prvoj gimnaziji Varaždin održava se županijsko natjecanje iz šaha za ženske i muške ekipe 
srednjih škola.  
Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste isključivo u muškom rodu, neutralni su i odnose se na 
muške i na ženske osobe. 
 

Članak 2. 
Pravo nastupa imaju sve srednje škole sa područja Varaždinske županije koje su sudjelovanje 
prijavile ŠŠSVŽ-u inicijalnom prijavom na početku školske godine i koje prije početka natjecanja 
na sastanku Natjecateljskog povjerenstva (tehnički sastanak), koji se održava u 9:00 sati, 
predaju dokumentaciju propisanu od strane ŠŠSVŽ u raspisu natjecanja (članak 7.).  
Natjecateljsko povjerenstvo čine voditelji prijavljenih ekipa, a predsjednik povjerenstva je 
voditelj natjecanja. 

 
Članak 3. 

Ekipu čini po 4 igrača i 1 rezervni u obje kategorije. 
Djevojke mogu nastupati u kategoriji mladića, a mladići ne mogu nastupati u kategoriji 
djevojaka. 
 

Članak 4. 
Pobjednici županijskog prvenstva srednjih škola predstavljati će Varaždinsku županiju na 
završnom natjecanju Državnog prvenstva u šahu školske godine 2022-2023.  

 
Članak 5. 

Na natjecanju su pravovaljane odredbe Propisnika DP RH 2022.-2023. HŠSS-a. 
 

Članak 6. 
Voditelj natjecanja je mag.cin. Josipa Polančec Štimec. Glavni sudac natjecanja je Miroslav 
Smuđ, županijski šahovski sudac. 

Članak 7. 
Voditelji ekipa ŠSD-a obavezani su prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati 
predstavniku ŠSSVŽ-a: 
1. Originalnu ovjerenu Prijavu na natjecanje*, potpisanu i ovjerenu od strane 
odgovorne osobe škole (ravnatelja) i pečatom škole 
2. eIskaznice HŠSS / Zahtjeve (valjane) 
3. Nalaz o izvršenom liječničkom pregledu za natjecanje (zbirno na Prijavnom listu ili 
individualne liječničke potvrde ili članske iskaznice kluba sa upisanim liječničkim pregledom) 
*Prijava ne mora imati ovjeru liječnika ukoliko se za natjecatelje predaje dokumentacija o 
obavljenim individualnim liječničkim pregledima / klupske iskaznice sa upisom liječničkog 
pregleda. 
Ekipa/ŠSD koja nema ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati. 
 
Voditelji ekipa ŠSD-a obavezani su prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati 
glavnom sucu: 
4.        Osnovni sastav ekipe, kojim se definira redosljed igrača po pločama.  
Osnovni sastav ekipe se tijekom natjecanja ne može mijenjati ili dopunjavati. Redoslijed igrača u 
osnovnom sastavu određuje kapetan ekipe prema osobnom nahođenju. 



Osnovni sastav vrijedi za cijelo natjecanje. 
Ukoliko ekipa u pojedinom kolu ne nastupa u osnovnom sastavu (u sastav ekipe ulazi rezervni 
igrač), kapetan je obvezan sucu prije meča predati sastav ekipe za to kolo, poštujući pritom 
redosljed igrača po pločama iz osnovnog sastava (rezervni igrač može igrati samo na 4. ploči). 
Ako ekipa nije igrala u pravilnom redoslijedu, partije gube svi igrači koji su igrali na pločama 
suprotno prijavi osnovnog sastava. 
 

Članak 8. 
Tempo igre utvrditi će se na tehničkom sastanku za svaku kategoriju zasebno, ovisno o broju 
prisutnih ekipa. Minimalni temo igre je 15 minuta za razmišljanje po igraču za cijelu partiju uz 
vremenski dodatak od 2 sekunde za svaki odigrani potez počevši od prvog, a maksimalni temo 
igre je 20 minuta za razmišljanje po igraču za cijelu partiju uz vremenski dodatak od 5 sekundi 
za svaki odigrani potez počevši od prvog. 
Okvirna satnica: 
        9:00 - tehnički sastanak, 
        9:35 - početak / otvorenje natjecanja, 
        9:40 - 1. kolo, 
         -:-   svako sljedeće kolo ovisno o tempu igre, 
         -:-   proglašenje pobjednika.  

 
Članak 9. 

Natjecanje se održava po Švicarskom sustavu u 6 kola ako je broj prijavljenih ekipa veći od 9, 
odnosno po kružnom (Berger) sistemu ako je taj broj jednak ili manji od 9. U slučaju da je broj 
prijavljenih ekipa manji od 4, odlukom natjecateljskog povjerenstva natjecanje se u pojedinoj 
kategoriji može odigrati dvokružno ili po ševening sustavu. 

 
Članak 10. 

Konačan poredak određuje se na osnovu broja osvojenih meč bodova (računajući pobjedu u 
pojedinom meču kao 2 meč boda, neriješen rezultat kao 1 meč bod, izgubljeni meč kao 0 meč 
bodova). Ekipa koja je slobodna (švicarski sistem) zbog neparnog broja ekipa dobiva jedan meč 
bod i 2 pojedinačna boda.  
 
U slučaju da dvije ili više ekipa u ukupnom poretku turnira (bez obzira po kojem se je sistemu 
igrao), imaju jednak broj ukupnih meč bodova, o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija, 
redom: 
1. Veći broj pojedinačnih bodova (SM 1*), 
2. Bolji rezultat unutar iste rezultatske skupine (SM 14), 
3. Bolji rezultat po pločama (SM 15), 
4. Sonneborn-Berger sustav sa stvarnim bodovima (SM 7), 
5. Dodatni dvokružni meč uz 3 min. i 2 sekunde dodatka po potezu. 
* „SM“ i broj predstavljaju šifrirani kriterij u aplikaciji 'Swiss Manager' u kojoj se vodi turnir. 

 

Startna lista ekipa u švicarskom sustavu određuje se prema prosječnom nacionalnom rejtingu 
Hrvatskog šahovskog saveza. Prosjek će izračunati program Swiss-Manager.  

Startna lista ekipa u kružnom (Berger) sustavu određuje se izvlačenjem startnih brojeva. 

 

Članak 11. 
Igračima za vrijeme natjecanja nije dozvoljeno korištenje mobilnih uređaja ili bilo kakvih 
elektroničkih pomagala u mjestu za igru (prostor za igru, wc, prostor za osvježenje, hodnik). U 
slučaju da igrač koji nastupa za ekipu koristi mobilni telefon u prostoru za igru ili isti ispusti bilo 
kakav zvuk, igrač se kažnjava gubitkom partije.  
 

Članak 12. 
Na natjecanju se primjenjuju pravila šaha FIDE za ubrzani šah - članci dodatka A.4.=> 



U slučaju nepravilnog poteza, prvi prekršaj kažnjava se povećanjem vremena protivnika za 2 
minute, a kazna za drugi prekršaj je gubitak partije. 

 
Članak 13. 

Za sve što nije definirano ovim pravilnikom primjenjuju se pravila šaha FIDE za ubrzani šah i 
važeći pravilnici Hrvatskog šahovskog saveza.  

 

 
Varaždin, 02.11.2022. 
Glavni sudac natjecanja: Miroslav Smuđ, županijski sudac 

 

 


