
 
 

MJESEČNI KADETSKI  ŠAHOVSKI TURNIRI 
Š.K.»RIJEKA» ZA  2012. god. 

( 01. 01.- 31. 12. 2012. god.) 
 
Organizator : …………………………………… Š.k.»Rijeka» 
Mjesto održavanja :……………………………... Š.k.»Rijeka», Blaža Polića 2/2, Rijeka 
Organizacijski odbor: …………………………..  Bojan Birk, Teo Trošelj i direktor turnira Srđan Zelenika 
Vrijeme održavanja turnira: ……………………. Subota u 10 00 sati 

 
Sustav natjecanja :………………………….          Švicarski sustav 7 kola  
Tempo igre: ………………………………..          15 min. po igraču 
Suci turnira: ……………………………..…          Bojan Birk, Teo Trošelj, Vinko Frančišković 
Upisnina: …………………………………...         10 kuna  
Sponzor  : …………………………………..          Š.k.»Rijeka» 
Pravo sudjelovanja : ………………………..          Kadeti, rođeni 1996. god i mlađi 
 
Sustav bodovanja i nagrade za « Mjesečne kadetske  turnire» 

- A turnir – otvorenog tipa za sve kadete 
- B turnir – pravo nastupa imaju kadeti bez ELO rejtinga i nacionalnog do 1700 bodova. 
- Mjesečno će se održati 1 turnir a ukupno u 2012. god.  10 turnira  
- Ukupno tijekom godine bodovat će se 8 najboljih rezultata 
- Pobjednik godine  je kadet  koji osvoji najviše bodova  od 8 najboljih rezultata tijekom godine 
- Turniri će se održavati od siječnja do prosinca 2012. god.  
- Bodove na turnirima osvajati će najboljih 10 kadeta 
- Najboljih 8 kadeta na A turniru ostvaruju plasman na finalni turnir 5.TOP 10 KADETA ZA 2013 
- Najbolja   2 kadeta na B turniru ostvaruju plasman na finalni turnir 5.TOP 10 KADETA ZA 2013 
- U slučaju manjeg odaziva igrača o sustavu natjecanja i tempu igre odlučuje sudac prema vlastitoj procjeni 

(spajanje turnira ili berger) 
 

Bodovanje „A“ i „B“ turnir:  
 1.) mjesto 10 bodova ; 2.) 9 bod. ; 3.) 8 bod.;  4.) 7 bod.;  5.) 6  bod.; 6.) 5 bod.;   7.) 4 bod.;  
 8.) 3 bod. ;   9.) 2 bod.;   10.) 1 bod;  
                     

  
Raspored turnira: 
 
Siječanj 21.01. Travanj 14.04. 
Veljača 04.02. Svibanj 12.05. 
Ožujak 03.03. Lipanj 26.05. !!! 
 
Ukoliko se pojedini turnir ne može održati u predviđene dane održat će se u zamjenskom terminu a učesnici će 
biti pravovremeno obaviješteni. Raspored za jesenski dio (rujan – prosinac) objavit će se naknadno. 
 
Nagrade: 
A turnir (open) B turnir (do 1700 NRTG) 
1. 2. i 3. mjesto – poklon paketi slatkiša   1. 2. i 3. mjesto – poklon paketi slatkiša 
Najbolja kadetkinja i najbolji do 11, 13 i 15 godina bit 
će nagrađeni čokoladama   

Najbolja kadetkinja i najbolji igrači po godinama (10, 
9, 8, 7, 6...) bit će nagrađeni čokoladama 

 
 
 
 
 



 
TURNIRSKI PRAVILNIK 

 
Članak 1. 

 
- U slučaju da dva ili više sudionika imaju jednak broj bodova prednost ima igrač sa više nastupa a zatim 

igrač sa boljim pojedinačnim rezultatom. 
- U slučaju istog rezultata po svim kriterijima odigrat će se «cuger» meč od 2 partije do konačnog 

pobjednika. 
 

Članak 2. 
 

- Turniri se igraju po pravilima FIDE za ubrzani  šah 
- „A“ turnir rejtingirat će se za FIDE rejting listu za ubrzani šah 

 
 

Članak 3. 
 

 -      Rezultati turnira, tablica bodovanja mogu se vidjeti u prostorijama Š.k.”Rijeka” i na službenim  web    
stranicama Kluba , www.sah-rijeka.hr  

 
 Članak 4. 

 
- Odluka suca je izvršna. 

 
  
 

 
“5.TOP 10 KADETA” 

(siječanj, 2013 god.) 
 

- 8 najboljih kadeta sa A turnira stječe pravo nastupa na finalnom turniru TOP 10 KADETA 
- 2 najbolja kadeta sa B turnira stječu pravo nastupa na finalnom turniru TOP 10 KADETA 
- Turnir će se održati u posljednjem tjednu zimskih školskih praznika 2013.godine 
- Švicarski sustav 7 kola; 90 min. po igraču + 30.sec. dodatka za  svaki odigrani potez 
- Sve partije će biti prenošene “live”! – www.sah-rijeka.hr 
- Raspis i pravilnik turnira TOP 10 kadeta objavit će se početkom 2013.godine . 

 
 
 
Rijeka, 15.01.2012.god. 
 
 

Direktor turnira: 
Srđan Zelenika 

 
 
 
 

http://www.sah-rijeka.hr/

