
ДЕСЕТИ КАДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ СРБИЈЕ 
Крагујевац, 30. април - 8. април 2016. године 

 
ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК КАДЕТСКОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 

2. – 8. мај 2016 
 

Члан 1. 
На основу свог програма и календара такмичења, Шаховски савез Србије 

организује Кадетско првенство Србије у обе конкуренције у Крагујевцу у хотелу 
„Шумарице“ од 2. до 8. маја 2016. године и то у следећим групама такмичара: 

- до 8 година (рођени 2008. и млађи); 
-  до 10 година (рођени 2006. и млађи);  
- до 12 година (рођени 2004. и млађи); 
- до 14 година (рођени 2002. и млађи); 
-  до 16 година (рођени 2000. и млађи);  
- до 18 година (рођени 1998. и млађи)  

 
Члан 2. 

Право учешћа на такмичењу регулисано је расписом такмичења, а у 
спорном случају коначну одлуку доноси службено лице ШС Србије. Пријаве се 
морају доставити најкасније до 14.00 часова 2. маја 2016. године у сали хотела 
„Шумарице“. Сви такмичари који се пријаве после 14.00 часова 2. маја 2016. 
године биће паровани од другог кола без поена.  
 

Члан 3. 
Турнир се игра по ФИДЕ правилима шаха.  За тумачење правила игре 

надлежна је судијска екипа коју сачињавају: главнисудија ДраганБабић, 
међународни судија ФИДЕ, заменик Др Наташа међународни судије ФИДЕ, 
судије су Марија Лукић међународни судија ФИДЕ, Миле Спасић, Петар 
Милошевић, Миодраг Станковић ФИДЕ судије, Марија Стојановић национални 
судија.  
 

Члан 4. 
Паровање се врши по Швајцарском систему у 9 кола. Темпо игре је 90 

минута по играчу уз бонус од 30 секунди за сваки потез од почетка партије. 
Турнири у групама до 14, 16 и 18 година у обе конкуренције се рејтингују. 
 

Члан 5. 
У случају малог броја пријављених учесника у појединим групама, главни 

судија је овлашћен да промени систем такмичења, о чему ће учесници бити 
благовремено обавештени.  
 

Члан 6. 
Организатор је обезбедио шаховске гарнитуре и шаховске часовнике.  



 
Члан 7. 

Дозвољено закашњење је 15 минута од заказаног времена почетка кола по 
судијином часовнику. За време сеансе такмичарима није дозвољена 
комуникација ни саким без присуства судије као ни напуштање простора за игру 
без одобрења судије. Такмичар је дужан да напусти простор за игру по завршетку 
своје партије. Тренерима, пратиоцима и гледаоцима је омогућено присуство у 
простору за игру само у првих 10 минута почетка односног кола.  
 

Члан 8. 
Одлуке судија су извршне, а главног судијеконачне и на њих се може 

уложити жалба Турнирском одбору у року од једног  сата по насталом спору или 
по истеку сеансе (у последњем колу у року од пола сата). Жалба се предаје у 
писменој форми главном судији и таксирасе са 10.000,00 динара у готову, а која 
се у случају повољног решења враћа жалиоцу. Турнирски одбор доноси одлуку 
најкасније до почетка наредног кола, а у случају жалбе у последњем колу одмах. 
Одлука Турнирског одбора је коначна. Турнирски одбор сачињавају:  
________________________, председник, ________________________, члан и 
___________________, члан. Њихови заменици су: ___________________ и 
___________________. 

 
Члан 9. 

Техничка конференција одржаће се у сали хотела „Шумарице“, 2. маја са 
почетком у 12.00 часова, где ће се прочитати турнирски правилник као и остали 
детаљи значајни за ово такмичење. Турнири у свим категоријама играће се у 
сали хотела „Шумарице“. 
 

Члан 10. 
Сатницатакмичења:  
I коло 2. мај од 16 часова 

  II коло 3. мајод 9 часова;  
III коло 3. мај од 16 часова 

  IV коло 4. мај од 16 часова 
V коло 5. мај од16 часова 

  VI коло 6. мај од 9 часова; 
VII коло 6. мај од 16 часова 
VIII коло 7. мај од 16 часова 
IX коло 8. мај од 9 часова 
Свечано затварање обавићесе 8. маја по завршетку такмичења, коме су 

обавезни да присуствују сви освајачи медаља и пехара.  
 

Члан 11. 
У случају деобе критичних места важиће следећи критеријуми:  



Средњи Бухолц (минус један најслабији), Бухолц, међусобни резултат, већи 
број победа и жреб ако се група игра по Швајцарском систему, а ако се игра по 
Бергеровом систему критеријуми су: међусобни резултат, успех према 
победницима, Сонеборн - Бергер, већи број победа и жреб.  

За групе које се играју по Швајцарском систему а имају 20 и мање учесника 
критеријуми при деоби места су: Средњи Бухолц (минус један најслабији), 
међусобни резултат, Бухолц, већи број победа и жреб.  

 
Члан 12. 

Прваци у свим старосним категоријама стичу право наступа на кадетским 
првенствима Европе и света. Победници у свим категоријама добијају пехаре, а 
по троје првопласираних медаље и дипломе.  

 
Члан 13. 

Овај Правилник прописао је Шаховски савез Србије и сви учесници су 
обавезни да га се придржавају. Своју сагласност учесници ће потврдити 
повлачењем првог потеза. За све што није регулисано овим Правилником 
примењиваће се важећи правилници Шаховског савеза Србије.  
 

У Београду, 29. април  2016. године 
 

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Обрен Ћетковић 
В.д. председник 

 


