ПРАВИЛНИК
21. КАДЕТСКОГ И ОМЛАДИНСКОГ
ШАХОВСКОГ ПРВЕНСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЧЛАН 1.
Организатор 21. кадетског и омладинског Првенства Републике
Српске за 2013. годину је Шаховски савез Републике Српске

ЧЛАН 2.
Технички организатор Првенства је Шаховски клуб
„Пантери“ Бијељина

ЧЛАН 3.
Домаћин првенства је хотел „Свети Стефан“ Бања Дворови

ЧЛАН 4.
21. кадетско и омладинско шаховско Првенство Републике
Српске одржаће се од 14. до 16. Априла 2014. Године

ЧЛАН 5.
Право учешћа на Првенству имају кадети,кадеткиње и омладинци
чији су клубови регистровани код Шаховског Савеза Републике
Српске за 2014. годину и то по следећим категоријама:
– до 8 година (рођени након 1.1.2006.)
- до 10 година (рођени након 1.1.2004.)
- до 12 година (рођени након 1.1.2002.)
- до 14 година (рођени након 1.1.2000.)
- до 16 година (рођени након 1.1.1998.)
- до 18 година (рођени након 1.1.1996.)
- до 20 година (омладинци и омладинке који на дан 1.1.2014.
нису навршили 20 година,што су дужни доказати одговарајућим
документом (лична карта,родни лист,ђачка књижица…)

ЧЛАН 6.
Првенство ће се одиграти по швајцарском систему паровања у
групама гдје буде био довољан број такмичара, док ће се
Бергеров систем паровања примјењивати у мањим пријављеним
групама.

ЧЛАН 7.
Темпо игре 60 минута по играчу за цијелу партију (ако се
другачије не одреди на техничкој конференцији)

ЧЛАН 8.
Сваки учесник Првенства дужан је обезбиједити шаховску
гарнитуру уобичајених димензија и исправан шаховски часовник,
као и један од идентификационих докумената (личну карту,
извод из МКР, ђачку или здравствену књижицу)

ЧЛАН 9.
Шаховски клубови или учесници су дужни уплатити 10 (десет)
КМ по једном играчу. Котизација се уплаћује приликом
подношења пријаве за учешће на Првенству.

ЧЛАН 10.
Коначни пласман такмичара утврђује се на основу укупног броја
освојених поена, а у случају да два или више учесника на крају
имају исти број поена, пласман се утврђује на основу додатних
критерија. Швајцарски систем: средњи бухолц, бухолц, прогрес,
међусобни сусрет, већи број побједа, већи број одиграних
партија црним фигурама и жреб. Бергеров систем: бољи успјех
према побједницима, сонеборн, међусобни сусрет, већи број
побједа и жреб.

ЧЛАН 11.
За првопласиране у свим старосним групама-категоријама
организатор је обезбиједио пехаре, док ће другопласирани и
трећепласирани у својим групама-категоријама бити награђени
медаљама и дипломама. Носиоци пехара, медаља и диплома
стичу право учешћа на квалификационом Првенству БиХ

ЧЛАН 12.
У случају спора у току партије одлуку доноси судија групе.
Уколико такмичар буде незадовољан одлуком судије групе, може
се обратити главном судији чија је одлука коначна и извршна.

ЧЛАН 13.
Главни судија Првенства је међународни шаховски мајстор и
савезни шаховски судија Зоран Рунић
Помоћне судије Првенства су:
Савезни шаховски судија Слободан Кузмановић

ЧЛАН 14.
За све што није предвиђено овим правилником примјењиваће се
одговарајући правилници ии правила ФИДЕ и ШСРС

ЧЛАН 15.
Директор 21. кадетског и омладинског шаховског Првенства
Републике Српске је Владо Стојановић из Бијељине

ЧЛАН 16.
Подношењем пријаве, извлачењем турнирских бројева и
читањем овог правилника, сматра се да су сви учесници упознати
и сагласни са његовим одредбама. Правилник потврђују
представници организатора и судије Првенства.

Бијељина
14.04.-16.04. 2014 године
Директор турнира:
-------------------------

