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ПРАВИЛНИК 
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ ЗА ОМЛАДИНЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

  Шаховски савез Србије у сарадњи са хотелом „Лепенски вир“ 
организује Првенство Србије за омладинце за 2013. годину у Доњем 
Милановцу од 14. до 21. августа  2013. године. 
 

Члан 2. 
На турниру учествују следећи омладинци: 
1. Ратковић Милован 
2. Луковић Владимир   
3. Радовановић Никола 
4. Јовановић Бојан 
5. Зајић Милан 
6. Чабаркапа Новак 

7. Бановић Иван 
8. Кипроски Бранислав 
9. Јоцев Милан 
10. Радусиновић Лазар 
11. Младеновић Стефан 
12. РатковићМилоје  

Члан 3. 
Турнир се игра у сали хотела „Лепенски вир“ у Доњем Милановцу. 
Техничка конференција на којој ће се обавити читање турнирског 

правилника и извлачење бројева одржаће се 14. августа у 19,00 часова у 
сали за игру. 
 

Члан 4. 
Турнир се игра по Бергеровом систему у 11 кола и рејтингује се. 

 
Члан 5. 

Игра се по ФИДЕ правилима шаха. Играч који закасни на почетак 
партије, губи партију контумацијом. 

Темпо игре је 90 минута и додатних 30 секунди за сваки одиграни потез 
по играчу до краја партије.  
 

Члан 6. 
Свечано отварање турнира обавиће се 15. августа у 9.45 часова у сали 

за игру након чега ће почети прво коло. Послеподневна кола се играју са 
почетком у 17.00 часова, а преподневна почињу у 10.00 часова. 

Свечано затварање турнира обавиће се одмах по завршетку 
последњег кола. 



Члан 7. 
 Директор турнира је Драган Котевски. Главни судија турнира је Драган 
Живић, међународни судија ФИДЕ.  
 

Члан 8. 
Одлуке главног судије су извршне, а на исте се може уложити жалба 

Турнирском одбору у року од једног сата од насталог спора, односно по 
истеку сеансе. Жалба се улаже писмено и предаје главном судији или 
председнику турнирског одбора.  

Турнирски одбор доноси своју одлуку најкасније до почетка наредног 
кола и иста је коначна. 
 

Члан 9. 
Турнирски одбор сачињавају: Драган Котевски, председник, Јосип 

Декић и  Бојан Јовановић, чланови, а њихови заменици су: Ратковић 
Милован и Луковић Владимир. 

 
Члан 10. 

Одлагање партија у принципу није могуће. 
Партија се може одложити само уз сагласност дежурног лекара и 

уколико постоје могућности да се партија накнадно одигра. 
Уколико дође до случаја из претходног става, све партије морају бити 

завршене пре последњег кола. 
 

Члан 11. 
Победник турнира постаје омладински првак Србије за 2013. годину и 

стичу право учешћа на светском омладинском првенству за 2014. годину. 
 

Члан 12. 
  Победник турнира је играч који освоји највећи број поена. У случају 
деобе места одлучују следећи критеријуми: Успех према победницима , 
Сонеборн-Бергер систем , међусобни резултат(и), већи број победа, и жреб. 
Првопласирани такмичар добија пехар. Три првопласирана такмичара 
добијају медаље. 
 

Члан 13. 
  Овај правилник прописао је организатор и исти ће бити прочитан на 
техничкој конференцији. Одигравањем првог потеза учесници такмичења 
потврђују своју сагласност са одредбама овог правилника. 
                         
Београд, 12. август  2013. године      
                                        

Шаховски савез Србије 
Зоран Пековић - секретар 


