ПРАВИЛНИК
КУП БЕОГРАДА 2019
1. Шаховски савез Београда организује такмичење - Куп Београда 2019 у времену од
13.-17. маја 2019. године. Такмичење ће се одржати у ресторану „Ser Gilles“ lounge
bar који се налази преко пута Спортског центра Бањица, на адреси Црнотравска 4б Београд, ту се играју прва три кола а четврто и пето коло се игра у хотелу Славија.
Право учешћа имају сви регистровани клубови у Шаховском савезу Београда за
2019. годину који испуне услове из расписа а један клуб може пријавити највише две
екипе за ово такмичење. Играчи који су регистровани на двојну регистрацију могу
играти за други клуб уз сагласност матичног клуба.
2. Игра се укупно 5 кола по Швајцарском систему паровања,(компјутерско паровање
програм Swiss-Manager). Паровање се врши према меч бодовима.Екипе истог клуба
се парују у првом колу. Дозвољено закашњење играча износи до 30 минута у односу
на заказани почетак кола. Меродаван је сат главног судије.
3. Темпо игре је 90 минута плус 30 секунди за сваки потез по играчу до краја
партије.Сва кола почињу у 17.30 часова. У четвртак и петак , 16 и 17 маја 2019.
године то јест четврто и пето коло се играју у хотелу Славија. Организатор
обезбеђује комплетан инвентар за такмичење, и оно ће бити рејтинговано код ФИДЕ.
4. Капитени екипа који желе извршити измену основног састава за дато коло, могу то
учинити најкасније до 17.15 на прописаном обрасцу организатора, или у противном
морају наступити у основном саставу. Попуњен и потписан образац од стране
капитена екипе или овлашћеног представника клуба предаје се судији такмичења.
5. Екипе су састављене од 4 члана и највише 4 резервна играча.На основу Правилника
о екипним такмичењима Шаховског савеза Србије, за екипу у датом коли може
наступити само један страни играч, то јест играч који није на Рејтинг листи Србије.
6. Игра се по важећим Правилима игре ФИДЕ.
7. Коначна пласман екипа одређује се на основу броја меч бодов (2 за победу, 1 за
нерешено и 0 за пораз). У случају деобе места одлучују следећи додатни
критеријуми: а) већи број освојених поена,опција у програму 1, б) међусобни
резултат, опција 14, ц) Сонеборн-Бергер са стварним поенима, опција 7, критеријум
табли читавог турнира, опција 15 и на крају Жреб.
8. Четири првопласиране екипе уколико то већ нису испуниле стичу право учешћа на
Купу Србије за 2019. годину, с тим што три првопласиране екипе добијају и пехаре.
Новчане награде су: 1. 20.000,00 динара 2. 15.000,00 динара 3. 10.000,00 динара и
4. 5.000,00 динара.
9. Главни судија такмичења је Драган Бабић ИА судија који уједно врши и паровање и
његов заменик је Александра Димитријевић ИА судија. Одлука судије је извршна а
одлука главног судије је коначна.
10. У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од 6 месеци
пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за
обављање спортских активности, односно делатности (Правилник о утврђивању
здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и
учествовање на спортским такмичењима члан 3. Став 1.
11. У простору за игру одређеном за играче, могу се налазити само играчи екипа чије су
партије у току и њихови капитени. Играч који заврши партију обавезан је да напусти
простор за игру. Простор за игру су дужни да напусте и капитени екипа које су
завршиле меч и у исти више не могу улазити без одобрења судије.

12. Играчима чије су партије у току, није дозвољен међусобни разговор или са
посетиоцима, разговор са капитеном могу водити само уз дозволу и присуство
судије.
13. Учесницима у такмичењу није дозвољено да имају у ,,Месту игре,, мобилни телефон
или неко друго електронско средство за комуникацију осим ако су у потпуности
искључени. У простору за игру забрањено је пушење, анализирање партија,
уношење и употреба алкохола. Главни судија има право да у сваком тренутку
примени правила против варања на шаховским турнирима.
14. Све што није дефинисано овим Правилником у погледу правила игре или турнирских
правила, тумачење и одлуке доноси главни судија.
15. Правилник је прописао Шаховски савез Београда као организатор такмичења и са
истим ће бити упознате све екипе преко својих капитена или овлашћеног
предеставника клуба пре почетка такмичења. Самим чином предаје састава за своју
екипу на старту такмичења, капитен уједно даје и сагласност са одредбама овог
Првилника, као и обавезу у име целе екипе да ће исти и поштовати до краја
такмичења.

Београд, 12.05.2019.

Шаховски савез Београда

