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PRAVILNIK POJEDINAČNIH ŠAHOVSKIH NATJECANJA 

U ORGANIZACIJI ŠAHOVSKOG SAVEZA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE 
 

 

 

 

 
Članak 1. 

     Pojedinačna šahovska natjecanja koja provodi šahovski savez Međimurja su: 

1. Seniorsko prvenstvo Međimurja 

2. Brzopotezno seniorsko prvenstvo Međimurja 

3. Kadetsko prvenstvo Međimurja 

4. Juniorsko prvenstvo Međimurja 

5. Žensko prvenstvo Međimurja 

6. Veteransko prvenstvo Međimurja 

7. Ostala natjecanja 

 

 

Članak 2. 

     Natjecanja iz Članka 1. Šahovski savez Međimurja provodi posredstvom Natjecateljske 

komisije koja je zadužena za organizaciju istih, ili na temelju raspisa određuje tehničkog 

organizatora natjecanja. Natječaj za tehničkog organizatora objavljuje se na internetskoj stranici 

ŠSM-a i to najmanje 40 dana prije službenog početka natjecanja. Natječaj se zaključuje 20 dana 

prije početka natjecanja. Organizaciju će dobiti ponuđač koji ponudi najpovoljnije (materijalne i 

druge) uvjete predviđene natječajem i istodobno osigura uvjete predviđene Pravilnikom o 

minimalnim uvjetima za organizaciju natjecanja. Odluku o organizatoru natjecanja donosi Izvršni 

odbor na prijedlog Natjecateljske komisije ŠSM-a i to najkasnije 15 dana prije početka natjecanja. 

     U izuzetnim slučajevima organizaciju natjecanja može obaviti i ŠSM-a bez natječaja. Odluku o 

organizaciji donosi Izvršni odbor ŠSM-a na prijedlog Natjecateljske komisije. 

 

 

Članak 3. 

     Na natjecanjima iz članka 1. ovog Pravilnika pravo sudjelovanja imaju svi šahisti i šahistkinje 

(u daljnjem tekstu: igrači) bez obzira na spol i dob, koji ispunjavaju uvjete definirane raspisom i 

turnirskim pravilnikom pojedinog natjecanja. 

     Ukoliko je natjecanje zatvorenog oblika, pravo nastupa imaju samo igrači registrirani pri HŠS-u 

sa matičnim klubom iz Međimurske županije. 

 

 



Članak 4. 

     Natjecateljska komisija ŠSM-a za natjecanja iz članka 1. ovog Pravilnika obvezna je izraditi 

raspis i turnirski pravilnik natjecanja. Ime (naziv) natjecanja, sustav natjecanja, broj kola, tempo 

igre, raspored igranja pojedinih kola, kriteriji kod podjele mjesta, kriteriji kod podjele novčanih i 

drugih nagrada definirani su turnirskim pravilnikom natjecanja. Turnirski pravilnik natjecanja, koji 

ni jednom svojom točkom ne smije biti u suprotnosti s Pravilnicima FIDE i Pravilnicima HŠS-a, 

ovjerava Natjecateljska komisija i glavni sudac tog natjecanja. 

 
Članak 5. 

     Glavnog suca, zamjenika glavnog suca i ostale pomoćne suce za natjecanja iz članka 1. ovog 

Pravilnika predlaže Natjecateljska komisija ŠSM-a u dogovoru sa tehničkim organizatorom 

natjecanja, a potvrđuje Izvršni odbor ŠSM-a. 

     Za veća natjecanja određuje se i drugostupanjski organ ( turnirski odbor, natjecateljska komisija 

ili neko drugo tijelo) koje rješava sporove u drugom stupnju. 

 
Članak 6. 

     Glavni sudac natjecanja je obvezan u roku od 7 dana po završetku natjecanja dostaviti 

dokumentaciju s natjecanja tajniku ŠSM-a. Dokumentacija sadrži: 

 sudačko izvješće o eventualnim sporovima, kontumacijama, i odlukama turnirskog 

odbora 

 turnirski pravilnik natjecanja 

 turnirsku tablicu sa konačnim plasmanom 

     Dokumentacija svih natjecanja čuva se u pismohrani ŠSM-a. 

Također, glavni sudac treba dostaviti dokumentaciju u digitalnom obliku administratoru internetske 

stranice ŠSM-a. 

 
Članak 7. 

     Kadetsko prvenstvo Međimurja igra se po dobnim skupinama do 8, 10, 12, 14 i 16 godina, s 

time da djevojčice i dječaci igraju u zajedničkoj konkurenciji. 

     Juniorsko prvenstvo Međimurja igra se do 18 i 20 godina starosti igrača u zajedničkoj ženskoj i 

muškoj konkurenciji. 

     Na veteranskom prvenstvu Međimurja pravo nastupa imaju šahisti registrirani pri HŠS-u za 

Međimurske klubove, koji su navršili 60 godina starosti. 

 
Članak 8. 

     Pravo sudjelovanja na kadetskom prvenstvu do 8 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) do 

1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 8 godina. 

     Pravo sudjelovanja na kadetskom prvenstvu do 10 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) 

do 1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 10 godina. 

     Pravo sudjelovanja na kadetskom prvenstvu do 12 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) 

do 1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 12 godina. 

     Pravo sudjelovanja na kadetskom prvenstvu do 14 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) 

do 1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 14 godina. 

     Pravo sudjelovanja na kadetskom prvenstvu do 16 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) 

do 1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 16 godina. 

     Pravo sudjelovanja na juniorskom prvenstvu do 18 godina imaju juniori (juniorke) koji (koje) 

do 1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 18 godina. 

     Pravo sudjelovanja na juniorskom prvenstvu do 20 godina imaju juniori (juniorke) koji (koje) 

do 1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 20 godina. 

     Pravo sudjelovanja na veteranskom prvenstvu imaju šahisti (šahistkinje) koji su 1. siječnja u 

godini igranja navršili 60 godina. 



Članak 9. 

     Turnirski sustav pojedinog natjecanja određuje se prema broju prijavljenih igrača. 

 

 

Članak 10. 

     Ako se prvenstva ne igraju istovremeno pojedini kadet (kadetkinja) ili junior (juniorka) može 

nastupiti na više prvenstava ako zadovoljava ostale tražene uvjete. 

 

 

Članak 11. 

     U svim pojedinačnim natjecanjima igrač za pobjedu u partiji dobiva 1 bod, za neriješen rezultat 

pola boda, a za poraz nula bodova. 

 

Članak 12. 

     Na natjecanju koje se igra po kružnom sustavu u slučaju da jedan ili više igrača ili igračica 

imaju jednak broj ukupnih bodova o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija, redom: 
 

      a) Koya sustav; (kriterij broj 45 u SM) 

      b) Sonneborn-Berger; (kriterij broj 52 u SM – 0,0,N,D,0,N,N) 

      c) međusobni susret; (kriterij broj 11 u SM) 

      d) veći broj pobjeda; (kriterij broj 68 u SM, pobjeda bez igre se ne računa) 

      e) veći broj pobjeda crnim figurama. (kriterij broj 68 u SM, pobjeda bez igre se ne računa) 

 

     Kod natjecanja po švicarskom sustavu u slučaju da jedan ili više igrača ili igračica imaju jednak 

broj ukupnih bodova o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija, redom: 
 

      a) Buchholz skraćeni; (kriterij broj 37 u SM – 1,0,N,D,0,N) 

      b) Buchholz;  (kriterij broj 37 u SM – 0,0,N,D,0,N) 

      c) kumulativ; (kriterij broj 8 u SM)  

      d) međusobni susret; (kriterij broj 11 u SM) 

      e) veći broj pobjeda, (kriterij broj 68 u SM, pobjeda bez igre se ne računa) 

      f) veći broj pobjeda crnim figurama, (kriterij broj 68 u SM, pobjeda bez igre se ne računa) 

 

     Organizator može, sukladno strukturi turnira,  prilagoditi dodatne kriterije. 

 

 

Članak 13. 

     Pobjednike svih natjecanja, ŠSM-a, odnosno tehnički organizator natjecanja nagraditi će za 

ostvareni uspjeh nagradama definiranim Pravilnikom natjecanja. 

      

 

Članak 14. 

     Tumačenje ovog Pravilnika daje IO ŠSM-a.    

 

 

Članak 15. 

     Ovaj Pravilnik usvojen je na sjednici IO ŠSM održanoj 26. veljače 2019. godine, te počinje 

važiti s danom prihvaćanja. 

 

 

 

Natjecateljska komisija i Izvršni odbor ŠSM-a 


