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ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ПАРАЋИНА за 2014. год. 

 
ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК  

 
 
1. Омладински шаховски клуб "Параћин" у сарадњи са Дневним Центар клубом 
организује у Параћину Отворено првенство Параћина за 2014. год. од 10-19. јануара 
2014. године. 
2. Право учешћа имају сви заинтересовани шахисти без обзира на титулу, категорију и 
рејтинг. Број учесника ограничен је на 110 и предност ће имати играчи који се први 
пријаве. 
3. Првенство ће се одржати у просторијама Дневног Центар клуба и, ако буде потребно, 
у просторијама ОШК "Параћин" у Параћину. Свечано отварање првенства обавиће се 
10. јануара у 1730 часова, након чега ће почети прво коло. 
4. Првенство се игра у 9 кола по швајцарском систему – варијанта ФИДЕ, компјутерско 
паровање програмом Swiss Manager. Турнир ће се рејтинговати код ФИДЕ и на њему ће 
се моћи освајати шаховске категорије и титула мајсторског кандидата. Темпо игре је 90 
мин. по играчу уз 30 секунди бонификације, почев од првог потеза. 
5. Сатница првенства: 
свечано отварање  петак 10. јануар     1730 
I коло    петак 10. јануар     1745 
II коло     субота 11. јануар     1000  
III коло    субота 11. јануар     1530   

IV коло    недеља 12. јануар     1000  
V коло    недеља 12. јануар     1530 
VI коло    петак 17. јануар     1730 
VII коло    субота 18. јануар     1000 
VIII коло    субота 18. јануар     1530 

IX коло    недеља 19. јануар     1000 
свечано затварање  недеља 19. јануар     1430  
6. Организатор је на турниру обезбедио 10 редовних и 4 спeцијалне награде у укупном 
износу од 125.000 динара и то: 
редовне награде:  
30.000; 20.000; 15.000; 12.000; 10.000; 8.000; 6.000; 5,000; 4.000 и 3.000 дин.  
специјалне награде: 
- најбоље пласирани ветеран (рођени 1954. и старији)   3.000 дин. 
- најбоље пласирани млади играч (рођени 1998. и млађи)   3.000 дин. 
- најбоље пласирани ненаграђени МК     3.000 дин. 
- најбоље пласирани ненаграђени играч без титуле МК   3.000 дин. 
7. Три првопласирана играча добиће пехар у трајно власништво. 
8. Новчане награде се неће делити. Играч који освоји више награда има право само на 
награду са највећим износом. 
9. У случају деобе критичних места пласман ће се одредити на основу додатних 
критеријума. Додатни критеријуми биће одређени жребом на почетку првенства и исти 
ће бити у запечаћеној коверти до завршетка последњег кола, када ће се исти објавити и 
по њима направити коначан пласман. 
10. Главни судија првенства је Саша Јевтић, међународни судија, који је уједнo задужен 
и за компјутерско паровање а његови заменици су националне судије Радоје 
Маринковић, Тања Стојковић и Небојша Радосављевић. Радоје Маринковић ће уједно 
обављати и функцију директора првенства. 



11. Турнир се игра по обједињеним Правилима игре ФИДЕ која важе од 1. јула 2009. год. 
За тумачење правила надлежне су судије првенства а одлуке главног судије су извршне 
и коначне. 
12. Одлагање партија није могуће. Играчима је дозвољено кашњење на партију у 
трајању од максимално 30 минута, искључиво ако су исто најавили главном судији до 5 
минута пре почетка односног кола. Већа кашњења санкционисаће се контумацијом, 
осим у случајевима више силе где одлуку доноси главни судија. Ово дозвољено 
кашњење не важи за играче који кашњење нису најавили и за оне који се налазе у сали 
за игру. У тим случајевима примењује се правило тзв. "нулте толеранције". 
13. Након завршетка партије строго је забрањена било каква анализа партија у сали за 
игру. 
14. Употреба мобилних телефона у сали за игру строго је забрањенa. Уколико мобилни 
телефон произведе било какав звук или уколико за време партије играч има било какав 
контакт са мобилним телефоном, играч ће партију изгубити контумацијом. Противник ће 
партију добити само уколико је серијом легалних потеза могућ добитак. У супротном, 
противник ће добити пола поена. 
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. 
Неправилно или неуредно писање ће се казнити опоменом, а у поновљеном случају 
контумацијом. 
16. Овај Правилник прописао је организатор и исти ће бити објавњен на огласној табли 
у сали за игру. Повлачењем првог потеза играчи потврћују своју сагласност са 
одредбама овог Правилника. 
 
 
у Параћину 10.01.2014. год.                                      ОШК "Параћин" 

 

 


