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Pravilnik kadetskog prvenstva Međimurja – 2016. 
 
 

Članak 1. 
     Šahovski savez Međimurske županije organizator je kadetskog prvenstva Međimurja za 2016. 
godinu. Tehnički organizator natjecanja je ŠK „Sloboda“ iz Mihovljana. 
 
 

Članak 2. 
     Natjecanje će se igrati u Mihovljanu u društvenom domu u subotu 4. lipnja i nedjelju 5. lipnja.  
 
 

Članak 3. 
 

       Pravo nastupa imaju svi igrači koji do 1. siječnja tekuće godine nisu navršili 16 godina i koji 
su registrirani pri HŠS-u za tekuću godinu, te im je matični klub na području Međimurske 
županije. Prijave za natjecanje traju do subote, 04 lipnja do 14.15 minuta. 
 
       Igraju se dva odvojena turnira. Jedan za kadete i kadetkinje do 12 godina, drugi za kadete i 
kadetkinje do 16 godina. 
       Na kadetskom turniru do 12 godina pravo nastupa imaju igračice i igrači rođeni 2004. i mlađi.      
       Na kadetskom turniru do 16 godina pravo nastupa imaju igračice i igrači rođeni 2000. i mlađi.   
       Po završetku oba turnira, proglasiti će se pobjednici također i po godištima, od 7 do 16 godina 
u konkurenciji kadeta i kadetkinja. Svaki igrač konkurira za ukupnog pobjednika turnira i za 
nagradu isključivo u svojoj dobnoj skupini. 
 
 

Članak 4. 
 

       Turniri se igraju po švicarskom sustavu u 7 kola.. Vrijeme razmišljanja za oba turnira iznosi 
30 minuta sa dodatkom od 30 sekundi po odigranom potezu. U slučaju da se za jedan od turnira 
prijavi manje igrača, odigrati će se po kružnom sustavu. 
       Parovi će se određivati kompjuterom po programu Swiss Manager. 
       Startna lista igrača odrediti će se najprije prema važećem ELO (standard), a zatim prema 
nacionalnom rejtingu za turnir do 16 godina, a za turnir do 12 godina isključivo po nacionalnom 
rejtingu. Za eventualni kružni sustav izvlačiti će se startni brojevi. 
       Partije se igraju po pravilima FIDE za standardni šah. 
       Turniri će se rejtingirati za nacionalnu rejting listu. 
 
 

Članak 5. 
 

       Turnirski program: 
 

Subota, 04. lipanj: Nedjelja, 05. lipanj: 

 Do 14.15 Prijave na natjecanje 9.00 V. kolo 

14.30 
Svečano otvaranje i 

            I. kolo 
----- VI. kolo 

------ II. kolo ----- VII. kolo 

------ III. kolo 13.00 Podjela nagrada i svečano zatvaranje 

------ IV. kolo  

 



Članak 6. 
 

       Kotizacija za natjecanje iznosi 30 kuna po sudioniku. Uplatom kotizacije smatra se da igrač 
prihvaća ovaj pravilnik. 

Članak 7. 
 

       Konačni plasman igrača određuje se prema broju osvojenih bodova. U slučaju da više igrača 
osvoje isti broj bodova primjenjuju se redom slijedeći kriteriji: 
 

       Za švicarski sustav: 
1. Buchholz (promjenljiv s faktorima) (bez najboljeg i najlošijeg rezultata) kriterij 37 SM  
2. Buchholz (promjenljiv s faktorima) (svi rezultati) – kriterij 37 SM 
3. Kumulativ – kriterij 8 SM 
4. Kumulativ skraćeni – kriterij 9 SM 
5. Međusobni susret – kriterij 11 SM 
6. Veći broj pobjeda – kriterij 12 SM 
7. Zbroj rejtinga protivnika bez jednog rezultata) – kriterij 23 SM 

 
       Za kružni sustav: 

1. Koya sustav 45 SM 
2. Veći broj pobjeda 12 SM 
3. Sonneborn Berger 52 SM 
4. Rezultati igrača u istoj bodovnoj grupi  11 SM 

 

 
Članak 8. 

 

       Pobjednici u oba turnira osvojiti će pehar. 
       Najuspješniji kadeti kao i kadetkinje u skupinama U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, 
U15, i U16 dobiti će zlatnu medalju. 
        
       U slučaju da igrač mlađe dobne grupe postigne uspjeh te osvoji plasman u svojoj, a ujedno i 
višoj grupi, konkurira i osvaja nagradu isključivo za svoju dobnu grupu. 
 

 
Članak 9. 

 

       Glavni sudac natjecanja je Stanković Saša, FIDE šahovski sudac.  
       Odluka glavnog suca (ili zamjenika) je konačna. 

 
Članak 10. 

 

       Igrač koji ima bijele figure obavezan je osigurati ispravan digitalni šahovski sat.  
       Dozvoljeno kašnjenje na partiju je do isteka 30 minuta. 
       Bilo kakva elektronička pomagala ili mobiteli nisu dozvoljeni u prostoru za igru, te će se 
prekršitelj sankcionirati gubitkom partije ili zabranom nastupa u slijedećem kolu.   
 

Članak 11. 
 

       Ovaj pravilnik propisao je glavni sudac natjecanja u suradnji sa natjecateljskom komisijom 
ŠSM-a, i moraju ga se  pridržavati svi sudionici natjecanja. 
       Za sve što nije navedeno ovim pravilnikom, primjenjuje se odgovarajući FIDE pravilnik. 
 
 
 
 

 

Čakovec, 1. lipanj 2016.                                             Natjecateljska komisija ŠSM-a i glavni sudac 


