
 

 
 

24. КАДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ  
ШАХОВСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 

 

ПРАВИЛНИК ФЕСТИВАЛА 
 
1.Шаховски савез Централне Србије у сарадњи са Омладинским шаховским клубом "Параћин" организује 24. 
Кадетски фестивал Шаховског савеза Централне Србије од 12-15. фебруара 2022. год.  
2.Кадетски фестивал ШС Централне Србије одржава се у 7 старосних група у обе конкуренције: 

1. Прва група - до 8 година, рођени 2014. године и млађи  
2. Друга група - до 10 година, рођени 2012. године и млађи 
3. Трећа група - до 12 година, рођени 2010. године и млађи 
4. Четврта група - до 14 година, рођени 2008. године и млађи 
5. Пета група - до 16 година, рођени 2006. године и млађи 
6. Шеста група - до 18 година,  рођени 2004. године и млађи  
7. Седма група - до 20 година, рођени 2002. године и млађи 

Групе до 16, 18 и 20 година у обе конкуренције такмичиће се у једној групи (Омладинско првенство Централне 
Србије), а по двоје првопласираних квалификоваће се за Омладинско првенство Србије за 2022. годину. 
3.Свечано отварање Фестивала заказано је за суботу 12. фебруар у 15:45 ч. 
4.Сатница Фестивала, зависно од такмичарских група, биће истакнута све време трајања фестивала на видео биму 
у сали за игру. Свечано затварање и додела награда обавиће се у уторак, 15. фебруара, 15 минута након завршене 
последње партије фестивала. 
5. Турнири у омладинској конкуренцији играју се по швајцарском систему у 7 кола са темпом игре од 60 минута 
по играчу, уз 30 секунди бонификације после сваког потеза и рејтингују се код ФИДЕ за стандардни шах. 
Турнири у кадетској конкуренцији са 10 и мање играча играју се по бергеровом систему, док се групе са више од 
10 играча играју по швајцарском систему у 9 кола са темпом игре од 30 минута по играчу, уз 30 секунди 
бонификације после сваког потеза. 
6. Турнир се игра по Правилима игре ФИДЕ која важе од 1. јануара 2018. год. 
7. Главни судија фестивала је ИА Игор Лукић. Паровни судија фестивала је ИА Небојша Радосављевић. Судије  
фестивала су ФА Сања Бакић, НА Драган Динић, НА Тања Стојковић, НА Марија Петровић и НА Зоран Симовић. 
Директор Фестивала је ИО Саша Јевтић. 
8. За тумачење правила надлежне су судије фестивала а одлуке главног судије су извршне и коначне. 
9. Организатор је за победнике у свим категоријама предвидео пехаре а за троје првопласираних медаље.   



10. У случају деобе критичних места на турнирима који се играју по бергеровом систему пласман ће се одредити 
на основу следећих додатних критеријума: директни сусрет (и), Koya систем, већи број победа, Aranz систем и 
жреб. 
У случају деобе критичних места на турнирима који се играју по швајцарском систему пласман ће се одредити на 
основу додатних критеријума: средишњи бухолц (рачунат без играча са најмање освојених поена) директни 
сусрет (и), већи број победа, Aranz систем и жреб.  
11. Одлагање партија није могуће. Играчима је дозвољено кашњење на партију у трајању од максимално 15 
минута, осим у случајевима више силе где одлуку доноси главни судија.  
12. Након завршетка партије строго је забрањена било каква анализа партија у сали за игру. 
13. Употреба мобилних телефона у сали за игру строго је забрањенa. Уколико мобилни телефон произведе било 
какав звук или уколико за време партије играч има било какав контакт са мобилним телефоном, играч ће партију 
изгубити контумацијом. Противник ће партију добити само уколико је серијом легалних потеза могућ добитак.  
У супротном, противник ће добити пола поена. 
14. На турнирима у омладинској конкуренцији играчи су дужни да пишу потезе до краја партије, док на 
турнирима у кадетској конкуренцији писање потеза није обавезно. 
15. На турниру ће бити примењене све важеће епидемиолошке мере у борби против заразне болести COVID-19. 
Употреба маски је обавезна за време комплетног боравка у сали за игру, осим када играчи седе за својим столом. 
На улазу у турнирску салу свим особама биће мерена температура. Особа која има температуру већу од 37.0 у два 
узастопна мерења у размаку од 5 минута неће моћи да уђе у турнирску салу. На фестивалу је присуство 
дозвољено само званичним лицима. Фестивал се одржава без публике. 
16. Пратиоци могу да користе камере и друге електронске уређаје у сали за игру до почетка кола. Након тога 
коришћење камера и других електронских уређаја дозвољено је само званичним лицима фестивала, а пратиоци 
су, у складу са одредбама члана 15. овог Правилника дужни да напусте турнирску салу. 
18. Овај Правилник прописао је организатор и исти ће бити објављен на огласној табли у сали за игру. 
Повлачењем првог потеза играчи потврћују своју сагласност са одредбама овог Правилника. 
 
 

у Параћину: 12.02.2022. год.                                          ШС Централне Србије 
                         Лидија Вучковић, председник 
 
 
 
 

 
                           
 

 


