
 

 
 

ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК 

 
Члан 1. 
Шаховски савез Србије, организује Полуфинале појединачног првенства Србије од 17 - 23. марта 2022. године на 
базенима "Престиж" у Параћину. 
 
Члан 2.  
Право учешћа имају све шахисткиње и шахисти са рејтинг листе Србије, без обзира на титулу и рејтинг, изузев оних који 
имају право диркетног учешћа на финалним турнирима првенства Србије за 2022. годину. 
 
Члан 3.  
Полуфинале се организује у два одвојена турнира (ОПЕН конкуренција и конкуренција жена). Полуфинале у ОПЕН 
конкуренцији игра се у 9 кола а у конкуренцији жена у 7 кола по швајцарском систему (ФИДЕ варијанта). Турнири се 
играју по важећим ФИДЕ правилима. Оба турнира се рејтингују код ФИДЕ. 
 
Члан 4.  
Темпо игре је 40 потеза за 90 минута и 30 минута до краја партије, уз бонификацију од 30 секунди за сваки одиграни 
потез.  
 
Члан 5.  
Кола на турниру у ОПЕН конкуренцији се играју по следећем распореду: 
Прво коло  четвртак, 17. март 16:00 
Друго коло  петак, 18. март  10:00 
Треће коло  петак, 18. март  16:00 
Четврто коло  субота, 19. март  16:00 
Пето коло  недеља, 20. март 16:00 
Шесто коло  понедељак, 21. март 10:00 
Седмо коло  понедељак, 21. март 16:00 
Осмо коло  уторак, 22. март  16:00 
Девето коло  среда, 23. март  10:00 
На турниру у конкуренцији жена не играју се преподневна кола у петак 18. марта и у понедељак 21. марта. 
Свечано отварање такмичења одржаће се 17. марта 2021. године у 15:45 часова у сали за игру и присуство свих играча 
је обавезно.  
Свечано затварање турнира и додела награда, обавиће се 23. марта 2022. године у сали за игру, 15 минута након 
завршетка последње партије. 
 
Члан 6. 
Дозвољено кашњење на партију износи 15 минута. Одлагање партија није могуће. 
 
Члан 7. 
По четири првопласираних са оба турнира, квалификоваће се за Појединачно првенство Србије у ОПЕН конкуренцији, 
односно конкуренцији жена, за 2022. годину, 
 
 



Члан 8. 
У случају деобе критичних места пласман ће се одредити на основу следећих критеријума: 
средишњи Бухолц (минус најслабије пласирани играч), међусобни резултат/и, Бухолц, већи број победа и жреб. 
 
Члан 9. 
Шаховски савез Србије обезбедио је за Полуфинале појединачног првенства Србије у ОПЕН конкуренцији наградни 
фонд у износу од 340.000 динара (нето) и исти је расподељен на 10 награда:  
90.000, 60.000, 45.000, 35.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 и 10.000 динара. 
Шаховски савез Србије обезбедио је за Полуфинале појединачног првенства Србије у конкуренцији жена наградни 
фонд у износу од 140.000 динара (нето) и исти је расподељен на 6 награда:  
40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 и 10.000 динара. Поред редовних награда, са по 3.000 динара биће награђене све 
шахисткиње које заузму од 7. до последњег места, уз услов да су одиграле турнир до краја. 
Награде нису дељиве. 
Награде ће бити уплаћене награђеним такмичарима на њихове текуће рачуне, непосредно после завршетка првенства 
са плаћеним порезима у складу са важећим прописима. 
Члан 10. 
У сваком тренутку ће се примењивати правила против варања на шаховским турнирима у складу са важећим 
Правилником ФИДЕ о варању. 
За време трајања сваког кола, играч код себе не сме поседовати мобилни телефон или били какав други електронски 
уређај, чак иако је угашен. Кршење овог правила биће санкционисано губитком партије. 
У сали за игру биће постављена кутија у коју играчи могу одложити своје мобилне телефоне. 
 
Члан 11. 
Главни судија оба турнира је међународни судија Наташа Савића, која је уједно задужена и за компујтерско паровање. 
Заменик главног судије је међународни судија Зоран Новоселски.  
Директор турнира је међународни судија и међународни организатор Саша Јевтић. 
 
Члан 12. 
Одлуке главног судије су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском одбору, најкасније у року од 30 минута 
по насталом спору, односно по истеку сеансе у којој је спор настао. Жалба се предаје главном судији у писаној форми и 
таксирасе са 5.000 динара, која се у случају позитивног решења враћа жалиоцу.  
 
Члан 13. 
Турнирски одбор сачињавају: Саша Јевтић - председник, Зоран Арсовић и Ирина Чољушкина, чланови. 
Заменици су: Миодраг Перуновић и Марија Петровић. 
Турнирски одбор доноси одлуку до почетка наредног кола. Одлука турнирског одбора је коначна. 
 
Члан 14. 
Сви учесници су дужни да поштују минимални стандард одевања у складу са значајем и рангом такмичења. 
У сали за игру фотографисање са блицом је дозвољено само првих 10 минута од почетка кола. Главни судија може 
одобрити и додатно време за фотографисање уколико процени да то не угрожава такмичаре. 
 
Члан 15. 
Играчи су дужни да пишу потезе до краја партије. Формулар мора бити уредно и читко попуњен. Оригинал формулара 
играч предаје судији а копију задржава за себе.  
 
Члан 16. 
Сви такмичари, судије и организатори такмичења дужни су да поштују и придржавају се мера и препорука Владе 
Републике Србије и Кризног штаба које су на снази, а односе се на борбу против Пандемије COVID 19 током свих дана 
трајања Првенства. 
 
Члан 17. 
За тумачење свих спорних ситуација које настану у току турнира, а нису регулисане овим Правилником, надлежан је 
главни судија Првенства. 
 
Члан 18. 
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Србије и исти ће бити објавњен на огласној табли у сали за игру.  
Повлачењем првог потеза играчи потврћују своју сагласност са одредбама овог Правилника. 

 
У Београду, 16. марта 2022. године 
 

Шаховски савез Србије 
 

Председник 
Драган Лазић 


