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10. ПОЈЕДИНАЧНO ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК 
 

Члан 1. 
Шаховски савез Србије у сарaдњи са Шаховским клубом ,,Прогрес’’ из Пирота 

организује 10. појединачно првенство Србије у шаху за 2016. годину у периоду од 11. до 
19. априла 2016. године у хотелу ,,Синком’’ у Пироту. 
  

Члан 2. 
На првенству учествује 10 играча, и то: 
1. Бранко Дамљановић, велемајстор   2588 
2. Бобан Богосављевић, велемајстор   2527 
3. Миодраг Р. Савић, велемајстор   2526 
4. Милан Зајић, интернационални мајстор  2491 
5. Мирослав Д.  Миљковић, велемајстор  2490 
6. Данило Милановић, велемајстор   2485 
7. Дејан Антић, велемајстор    2478 
8. Горан М. Тодоровић, велемајстор   2462 
9. Мирослав Марковић, велемајстор   2440 
10. Вук Ђорђевић, мајсторски кандидат  2410 

 
Члан 3. 

Техничка конференција, на којој ће се обавити извлачење турнирских бројева, 
одржаће се у сали хотела ,,Синком’’ у Пироту, 10. априла. 2016. године у 19.00 часова. 

 
Члан 4. 

Првенство се игра по Бергеровом систему у 9 кола. Турнир се рејтингује код ФИДЕ. 
 

Члан 5. 
Првенство се игра по ФИДЕ Правилима шаха. 
Темпо игре је 40 потеза за 90 минута и 30 минута до краја партије, уз бонификацију 

од 30 секунди за сваки потез. 
 

Члан 6. 
Свечано отварање Првенства одржаће се 11. априла 2016. године у 15.00 часова у 

сали хотела ,,Синком’’ у Пироту. 
Редовна кола играју се са почетком у 15.30 часова. Последње коло игра се 19. 

априла 2016. године са почетком у 11.00 часова. Дозвољено кашњење на партију износи 
15 минута. 

Свечано затварање турнира обавиће се 19. априла 2016. године у 16,00 часова, 
под условом да све партије до тада буду завршене. 
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Члан 7. 
За тумачење ФИДЕ Правила шаха надлежан је главни судија турнира Бобан 

Милојевић, међународни судија, а његов заменик je Бобан Николић, национални судија. 
 

Члан 8. 
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 10.000 
динара, која се у случају позитивног решења враћа жалиоцу. 
 

Члан 9. 
Турнирски одбор сачињавају: Бранислав Шухартовић, председник, Горан 

Тодоровић и Бранко Дамљановић, чланови. Заменици су: Дејан Антић и Бобан 
Богосављевић. Члан турнирског одбора, који је заинтересована страна у спору изузеће се 
из његовог рада. 

Турнирски одбор доноси одлуку до почетка наредног кола. Одлука турнирског 
одбора је коначна. 

 
Члан 10. 

Одлагање партија по правилима није могуће. Партија се може одложити само уз 
сагласност дежурног лекара и уколико постоје могућности да се партија накнадно одигра. 

Уколико наступи случај из претходног става, све партије из ранијих кола се морају 
завршити пре последњег кола.  

Одлуку о одлагању партије доноси главни судија. 
 

Члан 11. 
Победник турнира постаје првак Србије за 2016. годину. 

 
Члан 12. 

У случају деобе места титула ће припасти играчу са најбољим резултатом према 
следећим критеријумима: 

1. Међусобни резултат/и, 2. Успех према победницима (играчи који освоје преко 
50% поена), 3. Сонеборн-Бергеров систем, 4. Жреб. 

 
Члан 13. 

Три првопласирана такмичара стичу право учешћа на следећем појединачном 
првенству Србије. У случају деобе критичних места примењиваће се критеријуми из 
претходног члана. 

 
Члан 14. 

За успех на Шампионату организатор је предвидео следеће новчане награде: 
        1. награда 120.000 динара 
        2. награда   90.000 динара 
        3. награда   60.000 динара 
        4. награда   50.000 динара 
        5. награда   40.000 динара 
        6. награда   10.000 динара 
        7. награда   10.000 динара 

            8. награда   10.000 динара 
            9. награда   10.000 динара 
          10. награда   10.000 динара  

У случају деобе места новчане награде се деле. 
Победник добија пехар у трајно власништво, а три првопласирана такмичара 

медаље. 



 
 
 

Члан 15. 
За тумачење свих спорних ситуација које настану у току турнира, а нису регулисане 

овим Правилником, надлежан је главни судија. 
 

Члан 16. 
Овај правилник је прописао Шаховски савез Србије и сви учесници су дужни да га 

се придржавају. Своју сагласност са Правилником учесници ће потврдити потписом. 
 
 

У Београду, 8. априла 2016. године                                                             
 

Шаховски савез Србије 
 

Обрен Ћетковић 
в.д. председника 
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