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Pravilnik IV. memorijalnog turnira „Damir Mavrin“ 

 

 

Članak 1. 

     Šahovski klub „Miklavec“ iz Miklavca organizator je IV. pojedinačnog memorijalnog turnira 
„Damir Mavrin“. Natjecanje će se odigrati u Podturnu u kavani „Cobra“, Čakovečka ul. 18 
prema danom rasporedu od 03. do 06. siječnja 2016. godine. 
 

Program natjecanja: 

 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
Svečano otvaranje turnira je u nedjelju, 03.01.2016. godine u 16:45 sati 

     Svečano zatvaranje i podjela nagrada bit će 6. siječnja 2016. godine odmah nakon 7. kola. 
 
 

Članak 2. 

       Pravo sudjelovanja imaju sve registrirane igračice i igrači iz Hrvatske i inozemstva. 
 
 

Članak 3. 

     Natjecanje se odigrava po švicarskom sistemu u 7. kola, FIDE varijanta, na tempo od 90 
minuta po igraču za cijelu partiju s dodatkom od 30 sekundi za svaki potez. Zapisivanje partija 
obavezno je do kraja partije. 
     Turnir će se rejtingirati za međunarodnu i nacionalnu rejting listu. 
 
 

Članak 4. 

     Glavni sudac je Stanković Saša FA, a njegovi zamjenici su Srnec Zoran i Glavina Zvonko, 
klupski šahovski suci. 
     Odluka glavnog suca ili zamjenika suca natjecanja je konačna. 
 
 

Članak 5. 
     Startna lista igrača odredit će se prema važećem ELO rejtingu, a zatim prema nacionalnom 
rejtingu. Krajnji rok za prijavu igrača na natjecanje je nedjelja, 03. siječanj do 16.30 sati. 
     Kotizacija za natjecanje iznosi 150 kuna u pred prijavi do 31.12.2015., a nakon tog datuma 
iznosi 200 kuna.  
     Velemajstori i igrači s rejtingom većim od 2400 kao i igračice preko 2200 bodova, ne plaćaju 
upisninu. 
     Uplatom kotizacije smatra se da igrač prihvaća odredbe ovog pravilnika. 

Nedjelja, 

3.1.2016. 

Ponedjeljak, 

4.1.2016. 

Utorak, 

5.1.2016. 

Srijeda, 

6.1.2016. 

Prijave za natjecanje 
do 16.30 sati 

2. kolo: 10.00 
h
 4. kolo: 10.00 

h
 6. kolo: 10.00 

h
 

Svečano otvorenje 
turnira u 16.45 sati 

3. kolo: 16.30 
h
 5. kolo: 16.30 

h
 7. kolo: 16.00 

h
 

1. kolo: 17.00 h  
 Podjela nagrada i 

zatvaranje turnira 



 
Članak 6. 

     Poredak igrača u konačnom plasmanu određuje se prema broju osvojenih bodova.  
     U slučaju da više igrača osvoji isti broj bodova, primjenjuju se slijedeći kriteriji: 
 

1. Buholtz središnji, (kriterij 37 u SM) 
2. Buholtz, (kriterij 37 u SM) 
3. Kumulativ, (kriterij 8 u SM) 
4. Kumulativ skraćeni (kriterij 9 u SM) 
5. Veći broj pobjeda, (kriterij 12 u SM) 
6. Međusobni susret,  

 
 

Članak 7. 

     Obaveza je igrača koji ima bijele figure donijeti ispravan digitalni šahovski sat. Vrijeme 
potrebno za pronalaženje šahovskog sata računati će se igraču koji je imao obavezu da ga 
donese.  
     Dozvoljeno kašnjenje na partiju je 30 minuta. 
 
 

Članak 8. 

     Nagradni fond iznosi 8500,00 kn i bit će raspoređen: 
 

Pobjednici: 
Igrači sa ELO 

rejtingom do ≤2200 

Igrači sa ELO 

rejtingom ≤2000 

Igrači bez ELO i sa 

ELO rejtingom ≤1800 

1. mjesto 2000 kn  1. mjesto 700 kn 1. mjesto 500 kn 1. mjesto 400 kn 
2. mjesto 1600 kn  2. mjesto 500 kn 2. mjesto 400 kn 2. mjesto 300 kn 
3. mjesto 1200 kn  3. mjesto 400 kn 3. mjesto 300 kn 3. mjesto 200 kn 
 
     Nagrade nisu kumulativne. 
     Tri prvoplasirana igrača dobivaju pehare u trajno vlasništvo. 
     Nagradni fond kalkuliran je na bazi prijavljenih 70 igrača.. Ukoliko se prijavi manji broj igrača, 
nagradni fond linearno se smanjuje prema postotku prijavljenih igrača. 
     Najbolje plasirana žena, junior i kadet također dobivaju pehare. 
 
 

Članak 9. 

     Pokrovitelji natjecanja su općina Podturen, i obitelj Mavrin. 
     Rezultati natjecanja moči će se pratiti putem stranice šahovskog savez Međimurja http://sah-
medjimurje.com/  

 
 

Članak 10. 

     Ovog pravilnika dužni su se pridržavati svi sudionici turnira, a protiv prekršitelja će se 
poduzimati disciplinske mjere. U slučaju problema, primjenjuju se pravila FIDE. Sudionici turnira 
dužni su se ponašati sportski i u duhu fair play-a, te poštivati kućni red domaćina. Bilo kakva 
elektronska pomagala u prostoru za igru nisu dozvoljena. 
 
 

Članak 11. 

     Ovaj pravilnik u skladu je sa pravilnicima HŠS-a, a propisao ga je organizator natjecanja u 
suradnji sa glavnim sucem.  

 

 

Podturen, 28. studeni 2015.                                               Organizator natjecanja i glavni sudac 


