
 
 

 

RASPIS I PRAVILNIK 
 

 FINALNI BRZOPOTEZNI  TURNIRI  Š.K.»RIJEKA»  
 
Organizator natjecanja je Šahovski klub Rijeka 
Organizacijski odbor :  Boris Golubović i Srđan Zelenika 
Suci natjecanja : Bojan Birk, Teo Trošelj i Vinko Frančišković 
Vrijeme:  subota 22. veljače 2014.g.      u 17.00 sati 

subota 26. travnja 2014.g.      u 17.00 sati 
subota 25. listopada 2014.g.   u 17.00 sati 
subota 29. studenog 2014.g.   u 17.00 sati 

Pravo nastupa imaju svi igrači i igračice 
Sustav natjecanja : švicarski sustav,  13 kola  
Tempo igre: 3 min.+ 2 sec. dodatka  po potezu. 
Raspored igre: svako kolo počinje odmah po završetku prethodnog. Pauze nema. 
Pravila igre: Pravila šaha FIDE,  primjenjuje se dodatak „B.“ za brzopotezni šah 
Odluke suca su izvršne. Odgađanja partija nema. 
U slučaju diobe mjesta, poredak se određuje redoslijedom prema sljedećim kriterijima : 
a) Središnji Buchholz;   c) Veći broj pobjeda 
b) Buchholz;     d) Kumulativ 
Natjecanje se rejtingira za FIDE rejting listu za brzopotezni šah. 
 
Upisnina: 20 kn za sve igrače ! 
Nagradni fond iznosi 900 kn 
Nagrade: Za igrače FIDE blitz rejtinga do 2100 * 
1. mjesto: 250 kn 1. mjesto: 80 kn 
2. mjesto: 150 kn 2. mjesto: 70 kn 
3. mjesto: 100 kn 3. mjesto: 40 kn 
4. mjesto:   70 kn Najbolja žena : 100 kn 
5. mjesto:   40 kn (uz uvjet nastupa najmanje 3 igračice) 
*ako igrač nema blitz rejting uzima se u obzir FIDE rtg za standardni šah, a ako nema ni njega onda hrvatski rejting. 

 
Nagrade će biti isplaćene u gotovini nakon završetka turnira. 
 
Sva četiri turnira se boduju prema sistemu: 1. mjesto 15 bodova, 2. mjesto 14 bodova,  
3. mjesto 13 bodova itd do 15. mjesta 1 bod.   
Najuspješnijih 10 igrača u ukupnom poretku stječu pravo nastupa na završnom  
brzopoteznom  turniru „BOŽIĆNJAKU“! 
 
Sve šahovske rekvizite osigurava organizator. 
Igrači su dužni ugasiti mobitele za vrijeme trajanja turnira. 
Pravo tumačenje ovog pravilnika ima isključivo organizator. 
 
Uvrštenjem u turnirsku tabelu učesnici natjecanja se obavezuju da će se pridržavati Pravilnika 
turnira. 
 
 

Organizacijski odbor 


