ПРАВИЛНИК
ЛЕТЊЕГ ОПЕНА ,,БЕОГРАД,, - 2018
1. Шаховски савез Београда у сарадњи са компанијом ,,Azzaro Club,, организује Летњи опен
,,Београд,, – 2018. у ресторану ,,AZZARO BLACK CLUB,, Ада Циганлији б.б. у Београду.
2. Турнир се одржава од 4.-12. августа 2018. године. Право учешћа имају сви заинтересовани
играчи шахисти из земље и иностранства, без обзира на титуле и рејтниг ако испуне услове из
расписа.
3. Турнир се игра по ФИДЕ правилима шаха.
4. Игра се 9 кола по швајцарском систему паровања, ФИДЕ варијанта, компјутерско паровање
програм (swiss-manager verzija 13).
5. Темпо игре је 90 минута уз додатак од 30 секунди за сваки потез по играчу до краја партије.
6. Турнир се рејтингује код ФИДЕ и категорише по правилнику о категоризацији ШСС.
7. Редовна кола играју се свакога дана од 17.00 сати, осим последњег деветог кола, које почиње
у 14.00 сати. Дозвољено кашњење играча на партију је 30 минута од заказаног времена за
почетак кола.
8. По заврштеку партије оба играча су дужна да предају формулар судији. Играч који не поштује
овај члан може бити искључен са турнира.
9. Одлагање партија није дозвољено. Играч који изгуби партију контумацијом (због неоправданог
недоласка на партију) брише се из даљег такмичења.Играч који напушта турнир из оправданих
разлога дужан је да то најави судији пре паровања тог кола. Сваки играч који то жели, може
једном у првих шест кола да искористи могућност bay (паузирање у следећем колу за које се
добија пола поена), али само уз најаву главном судији и одмах по завршетку своје партије и то
се мора урадити у писаној форми.
10. Главни судија турнира је Драган Бабић, међународни судија ФИДЕ који уједно врши и
паровање, а његов заменик је Јанко Бабић ФИДЕ судија и Милош Тешић нацинални судија.
Одлуке главног судије су извршне и коначне.
11. Победник турнира је играч који освоји највећи број поена.У случају деобе места одлучују
следећи додатни критеријуми: 1) Медиан Бухолц ( - 2 најслабија резултата) 2) Међусобни
резултат 3) Већи број победа 4) Сонеборн - Бергер 5) Arranz System и на крају жреб. За све
неодигране партије Медиан Бухолц и Сонеборн-Бергер се рачунају као да је играч играо против
виртуелног противника.
12. Редовне и специјалне награде су у динарима, и биће уплаћене играчима на њихове текуће
рачуне и износе:
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СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ
ЖЕНСКА НАГРАДА ПРВО МЕСТО
ЖЕНСКА НАГРАДА ДРУГО МЕСТО
ЖЕНСКА НАГРАДА ТРЕЋЕ МЕСТО
НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНИ ВЕТЕРАН (1953. годиште и старији)
Најбоље пласирани играч са рејтингом (1900-1999)
Најбоље пласирани играч са рејтингом (1800-1899)
Најбоље пласирани играч без рејтинга и са рејтингом (0-1799)
НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНИ КАДЕТИ ДО 14,16 И 18 ГОДИНА (2004,
2002 И 2000 годиште)
НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНИ КАДЕТИ ДО 8,10 И 12 ГОДИНА (2010,
2008 И 2006 годиште)

7.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
УПИСНИНА ЗА
ТРОФЕЈ БЕОГРАДА
МЕДАЉЕ ЗА ПРВА
ТРИ МЕСТА У СВИМ
ГРУПАМА

У случају деобе места редовне награде се деле по Хортовом систему. Специјалне награде
нису дељиве (додељују се према додатним критеријумима). Играч који освоји више награда
има право само на већу награду.
13. Без одобрења главног судије играчу је забрањено да у месту игре има мобилни телефон
или неко друго средство комуникације осим ако су они у потпуности искључени. У сали за игру
је забрањено пушење, анализирање партија и уношење алкохола. Главни судија има право да
у сваком тренутку примени правила против варања на шаховским турнирима.
14. Све што није дефинисано овим Правилником, у погледу правила игре или турнирских
правила , одлуку доноси главни судија такмичења.
15. Овај Правилник је прописао организатор. Повлачењем првог потеза играчи дају своју
сагласност са Правилником и у обавези су да га поштују.

Београд, 04.08.2018.

Шаховски савез Београда

