
16. ПОЈЕДИНАЧНO ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ 
6 – 14. децембар 2022. 

 
ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК 

 
Члан 1.  
Шаховски савез Србије организује 16. Појединачно првенство у шаху за жене за 2022. 
годину. Првенство ће се одржати од 6. до 14. децембра 2022. године у хотелу "Цептер 
Дрина" у Бајиној Башти.  
 
Члан 2.  
На Првенству учествују следеће такмичарке (поређане према турнирским бројевима 
извученим на жребу обављеном 29. новембра 2022. године):  
1.  ЖИМ Јована Срдановић 
2.  Анастасиа Гроздановић  
3.  Анђела Димитријевић 
4.  ЖФМ Анђела Бојичић  
5.  ЖФМ Милена Вујчић 
6.  ЖВМ Ирина Чолушкина 
7.  ЖИМ Марина Гајчин  
8.  ЖВМ Марија Манакова  
9.  ЖИМ Љиља Дрљевић  
10.  ЖВМ Јована Ерић 
 
Члан 3.  
Техничка конференција, на којој ће се учеснице упознати са Правилником 16. Појединачног 
првенства Србије у шаху, одржаће се 6. децембра 2022. године у 13:00 часова у сали за 
игру у хотелу "Цептер Дрина" у Бајиној Башти.  
Присуство техничкој конференцији је обавезно.  
 
Члан 4.  
Првенство се игра по важећим ФИДЕ Правилима шаха по Бергеровом систему у 9 кола. 
Турнир се рејтингује код ФИДЕ.  
 
Члан 5.  
Темпо игре је 40 потеза за 90 минута и 30 минута до краја партије, уз бонификацију од 30 
секунди за сваки потез. Користиће се шаховски сатови марке DGT 3000. Сатови ће бити 
подешени на програмирану опцију 13. Додатно време од 30 минута за други период игре 
ће се аутоматски додати када првом играчу падне заставица. Обавезно је читко 
записивање свих потеза током партије.  
 
Члан 6.  
Распоред игре по колима:  
06.12.2022.  15:30  Прво коло  
07.12.2022.  15:30   Друго коло  
08.12.2022.  15:30   Треће коло  
09.12.2022.  15:30   Четврто коло  
10.12.2022.  15:30   Пето коло  
11.12.2022.  15:30   Шесто коло  
12.12.2022.  15:30   Седмо коло  
13.12.2022.  15:30  Осмо коло  
14.12.2022.  10:00   Девето коло  
Свечано отварање Првенства одржаће се 6. децембра 2022. године у 15:15 часова у сали 
за игру и присуство свих играча је обавезно.  
Свечано затварање турнира, додела пехара и медаља, обавиће се 14. децембра 2022. 
године у сали за игру, 15 минута након завршетка последње партије.  
 



Члан 7.  
Дозвољено кашњење на партију износи 15 минута.  
 
Члан 8.  
Уколико се такмичарка повуче са турнира или није у могућности да настави такмичење са 
одиграних 50% или више партија, све њене преостале партије ће се рачунати као 
изгубљене без борбе. У случају да је такмичарка одиграла мање од 50% партија сви њени 
резултати се бришу из табеле за пласман. Одигране партије ће се рејтинговати.  
 
Члан 9.  
Одлагање партија по правилу није могуће. Партија се може одложити само уз лекарску 
препоруку, сагласност противника и уколико постоје могућности да се накнадно одигра. 
Уколико наступи случај из претходног става, све партије из ранијих кола се морају завршити 
пре почетка последњег кола. Коначну одлуку о одлагању партије (партија), и накнадном 
термину за одигравање исте (истих) доноси главни судија.  
 
Члан 10.  
Такмичарка са највише освојених поена (1 поен за победу, пола поена за реми и 0 поена 
за пораз) постаје победница 16. Појединачног првенства Србије за жене и уједно првакиња 
Србије за 2022. годину.  
 
Члан 11.  
У случају деобе критичних места пласман ће се одредити према следећим критеријумима: 
1. Успех према победницима (играчи који освоје преко 50% поена), 2. Међусобни 
резултат/и, 3. Сонеборн-Бергеров систем, 4. Већи број победа и 5. Жреб.  
 
Члан 12.  
Три првопласиране такмичарке стичу право учешћа на следећем појединачном првенству 
Србије за жене. У случају деобе критичних места примењиваће се критеријуми из 
претходног члана. 
 
Члан 13.  
Организатори 16. Појединачног првенства Србије за жене у шаху обезбедили су наградни 
фонд у нето - износу од 300.000 динара, који ће бити распоређен на следећи начин:  
1. награда 90.000 динара,   2. награда 60.000 динара,  
3. награда 40.000 динара,   4. награда 30.000 динара,  
5. Награда 20.000 динара,   6.-10. награда по 12.000 динара.  
У случају деобе места новчане награде се деле.  
Новчани нето износ награде ће се исплатити на рачун такмичарки одмах након завршетка 
Првенства са плаћеним порезима у складу са одговарајућим прописима.  
Три првопласиране учеснице добиће пехаре.  
 
Члан 14.  
У сваком тренутку ће се примењивати правила против варања на шаховским турнирима у 
складу са важећим Правилницима ФИДЕ. Уношење мобилних телефона или неког другог 
електронског уређаја у салу за игру није дозвољено и биће санкционисано губитком 
партије.  
 
Члан 15.  
Главни судија турнира је међународни судија Раде Гољовић, а заменик главног судије је 
међународни судија Лена Миладиновић. Директор првенства је међународни судија и 
међународни организатор Саша Јевтић.  
 
Члан 16.  
Одлуке главног судије су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском одбору, 
најкасније у року од 60 минута по насталом спору, односно по истеку сеансе у којој је спор 
настао. Жалба се предаје главном судији у писаној форми и таксира се са 5.000 динара, 
која се у случају позитивног решења враћа жалиоцу.  



Члан 17.  
Турнирски одбор сачињавају: Саша Јевтић – председник, Ирина Чолушкина и Бобан 
Богосављевић - чланови. Заменици су: Јована Ерић и Александар Ковачевић. Турнирски 
одбор доноси одлуку до почетка наредног кола. Одлука турнирског одбора је коначна.  
 
Члан 18.  
Све учеснице су дужне да се прикладно облаче у складу са ниовоом и угледом такмичења.  
 
Члан 19.  
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 20.  
За тумачење свих спорних ситуација које настану у току турнира, а нису регулисане овим 
Правилником, надлежан је главни судија Првенства.  
 
Члан 21.  
Овај правилник је прописао Шаховски савез Србије и сви учесници су дужни да га се 
придржавају. Своју сагласност са Правилником учесници потврђују потписом.  
 
у Београду: 
30. новембра 2022. године  

Шаховски савез Србије  
 
        Драган Лазић 
           председник  

 
 
ЖИМ Јована Срдановић   ____________________________ 
 
Анастасиа Гроздановић   ____________________________ 
 
Анђела Димитријевић   ____________________________ 
 
ЖФМ Анђела Бојичић   ____________________________  
 
ЖФМ Милена Вујчић    ____________________________ 
 
ЖВМ Ирина Чолушкина   ____________________________ 
 
ЖИМ Марина Гајчин    ____________________________  
 
ЖВМ Марија Манакова   ____________________________  
 
ЖИМ Љиља Дрљевић   ____________________________  
 
ЖВМ Јована Ерић    ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог бр. 1. 
 
Упутство за облачење 
 
Учесницама првенства дозвољено је да носе: женска одела, хаљине, сукње, блузе, ролке, 
кошуље са дугим или кратким рукавима, алтернативно поло мајице, панталоне, фармерке, 
обућа (чизме, ципеле са средњом или високом потпетицом, патике, елегантне женске 
сандале), јакна, прслук или џемпер, шал, накит (минђуше, огрлица, итд.) усклађен са 
одећом.  
Учесницама првенства није дозвољено да носе: папуче, кломпе, панталоне или фармерке 
са рупама, шортсевe, бермуде, тренерке, принтовe на одећи који имају вулгарне речи и 
голе или полуголе слике, одећу од провидних материјала, одећу без рукава, прљава одећу 
или одећу која има мирис тела, наочаре за сунце, спортске капе или друге капе (осим из 
верских разлога). 
 


