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R A S P I S 
za KUP natjecanje Međimurske županije za 2016. godinu. 

 

Naziv natjecanja: KUP Međimurske županije za 2016. godinu 

Organizator: Šahovski savez Međimurja 

Pravo sudjelovanja: 

Isključivo klubovi članovi ŠSMŽ. Ukoliko klub nastupa sa više 
ekipa, svaki igrač može nastupiti samo za jednu ekipu. Igrač 
koji je nastupio u KUP-u u nekoj drugoj županiji nema pravo 
sudjelovanja u KUP-u Međimurja. 

Sustav natjecanja: 
Ekipni švicarski sustav u 6 kola na 4 ploče, sustavom meč 
bodova (2 boda pobjeda, 1 bod neriješeno, 0 bodova poraz)  
Tempo je 90 min. + 30 sek. dodatka za svaki odigrani potez. 

Povjerenik natjecanja: 
Saša Stanković FA, telefon; 851-546, mobitel; 091/527-3917, 
adresa; 40 312 Štrigova 35,  
E-mail; sasa.stankovic1@ck.t-com.hr). 

Osnovni sastav: 

Osnovni sastav sastoji se od 10 igrača. Osnovni sastav 
postavlja se na način da se najprije uvrste igrači isključivo sa 
ELO rejtingom, i to na način da igrač na nižoj ploči ne može 
imati rejting veći ili jednak za 100 bodova od igrača na višoj 
ploči. Nakon toga po istom principu postavljaju se igrači bez 
ELO rejtinga. Važeća rejting lista je iz siječnja 2016.  
U osnovni sastav se može uvrstiti više stranih igrača, ali u 
sastavu za meč smije nastupiti samo jedan strani igrač. 

Predaja Osnovnog 
sastava: 

Osnovni sastav dostavlja se povjereniku natjecanja 
najkasnije do subote 30 siječnja do 20 sati. 

Startna lista: 
Startna lista određuje se prema prosječnom rejtingu četvorice 
igrača sa najvećim rejtingom u ekipi. 



Rejtingiranje: Natjecanje će se rejtingirati za ELO i nacionalni rejting. 

Mjesto igranja: 

Natjecanje će se odigrati u Nedelišću, na novootvorenom 
sportskom parku „TRATE“, Josipa Marčeca 27a, pokraj 
sportske dvorane „ATON“.  
Vrijeme igranja mečeva je subotom, s početkom u 16.00 sati. 
Promjene sastava ekipa za meč moguće su do 15.45 sati. 

Termini: 

1.kolo: Subota,  6.2. u 16 sati 4.kolo: Subota, 27.2. u 16 sati 

2.kolo: Subota, 13.2. u 16 sati 5.kolo: Subota,  5.3. u 16 sati 

3.kolo: Subota, 20.2. u 16 sati 

 

6.kolo: Subota, 12.3. u 16 sati 
 

Kotizacija: 

Kotizacija za natjecanje  iznosi 300 kuna za ekipu. Ukoliko 
klub nastupa sa više ekipa, druga ekipa plaća 200 kuna, a 
svaka naredna ekipa ne plaća kotizaciju. 
Dokaz o uplati kotizacije potrebno je dostaviti povjereniku 
zajedno sa Osnovnim sastavom. 
Uplata se vrši isključivo na račun šahovskog saveza 
Međimurja, Športska ulica 2, 40 000 Čakovec 
Privredna banka Zagreb, 
ŽR: HR09 23400091116021054 sa naznakom naziva kluba. 

Nagrade i plasman: 
Tri prvoplasirane ekipe dobiti će pehare za postignut uspjeh. 
Pobjednik natjecanja plasira se na finale KUP-a Hrvatske, a 
ŠSM sufinancira pobjednika iznosom koji određuje UO ŠSM. 

Obaveze ekipa: Donijeti 2 šahovske garniture i dva digitalna šahovska sata. 

Praćenje rezultata: 
Svi rezultati i parovi moći će se pratiti na stranici šahovskog 
saveza Međimurja. 

 
 
 
 
 

Čakovec,  12. siječanj 2016. godine. 
 
 

 
     Natjecateljska komisija ŠSM-a i povjerenik natjecanja 
 


