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PRAVILNIK 
natjecanja u šahu 

Plazma Sportskih igara mladih 
 
članak 1 
Natjecanjima u šahu rukovodi direktor sporta kojeg imenuje Organizacijski odbor Sportskih igara mladih 
(u daljnjem tekstu SIM). 
 

članak 2 
Natjecanja se organiziraju u muškoj i ženskoj konkurenciji u dvije starosne kategorije i to: 
1.kategorija do 15 godina i mlađi 

• Dječaci M15 

• Djevojčice Ž15 
2. kategorija do 11 godina 

• Dječaci M11 

• Djevojčice Ž11 
U starijoj kategoriji pravo nastupa imaju dječaci i djevojčice državljani Republike Hrvatske koji 1.1. 
tekuće godine nisu navršili 15 godina, a u mlađoj kategoriji dječaci i djevojčice državljani Republike 
Hrvatske koji 1.1. tekuće godine nisu navršili 11 godina. 
 

članak 3 
Nastup na natjecanju se ostvaruje prijavom, a način i rok prijava određuje SIM. 
 

članak 4 
Igra se po pravilima šaha FIDE i Pravilniku Hrvatskog šahovskog saveza za pojedinačna natjecanja. 
 

članak 5 
Turnirski sustav se određuje neposredno prije početka natjecanja, Ako se u pojedinoj kategoriji prijavi do 
8 igrača igra se Bergerovim sustavom jednokružno,  a ako se prijavi veći broj igrača igra se Švicarskim 
sustavom od 5 do maksimalno 7 kola.  
 

članak 6 
Kod diobe mjesta primjenjuju se slijedeći dodatni kriteriji: 

1. Bergerov sustav: 

• Međusobni susret 

• Koya (osvojeni bodovi protiv igrača sa 50 % i više bodova) 

• Sonneborn -Berger 

• Arranz system 
 
2. Švicarski sustav: 

• Međusobni susret 



• Ukupni Buchholz 

• Skraćeni Buchholz 1 

• Arranz system 
 

članak 7 
Tempo igre je 15 minuta uz dodatak od 3 sekunde po igraču za cijelu partiju te se primjenjuje dodatak 
pravila šaha FIDE za Ubrzani šah. 
 

članak 8 
Odluka suca je konačna i izvršna. 
 

članak 9 
Natjecanja se organiziraju u tri nivoa:  

1. Županijska i grad Zagreb (izlučna i finale Županije) 
2. Državna završnica 
3. Veliko međunarodno finale. 

 

1. Županijska natjecanja 
Natjecanja u Županijama te gradu Zagrebu organiziraju voditelji odnosno koordinatori natjecanja koje 
određuje i imenuje direktor šaha.  
Dužnost koordinatora je da osiguraju prikladan prostor za igru i šahovske rekvizite te suca natjecanja. 
Ako postoji interes i uvjeti koodinator može u dogovoru sa direktorom šaha prije županijskog natjecanja 
organizirati i izlučna natjecanja uz tempo igre od 10 minuta plus 5 sekundi. Pobjednici sa izlučnih 
natjecanja stječu pravo nastupa na županijskom finalu, a broj takvih natjecanja u pojedinoj Županiji 
određuje direkcija igara.Prvoplasirani sa Županijskih natjecanja i Grda Zagreba u svim kategorijama 
ostvaruju plasman na Državnu završnicu. Kordinatori su dužni nakon održanog natjecanja direktoru šaha 
u što kraćem roku poslati Zapisnik o održanom natjecanju te Prijavne listove svih natjecatelja. Datum i 
mjesto održavanja natjecanja određuje koordinator u dogovoru sa SIM-om. Medalje osigurava SIM a 
kotizacija odnosno upisnina se ne naplaćuje. 
 

2. Državna završnica 
Prvo nastupa ostvaruju pobjednici Županijskih natjecanja te Grada Zagreba u svim kategorijama. Mjesto 
i datum te trajanje održavanja Državne završnice određuje SIM. Prijevoz te smještaj sa prehranom je 
besplatan i ide na trošak SIM-a za sve natjecatelje i njihove voditelje. Broj voditelja po pojedinoj Županiji 
određuje SIM. Natjecanje provodi i organizira direktor šaha. Osvajači medalja odnosno tri najuspješnija 
natjecatelja u svim kategorijama ostvaruju plasman na Veliko međunarodno finale. 
 

3. Veliko međunarodno finale 
Mjesto, datum i vrijeme održavanja Velikog međunarodnog finala određuje Organizacijski odbor 
Sportskih igara mladih. Pravo sudjelovanja ostvaruju tri najuspješnija natjecatelja u svojim kategorijama 
sa Državne završnice iz svih država gdje su održavaju Sportske igre mladih. Prijevoz i smještaj za sve 
natjecatelje i njihove voditelje osigurava SIM. 
 

članak 10 
Tumačenje ovog Pravilnika ima isključivo Organizacijski odbor Plazma Sportskih igara mladih.  
 

Split 24.12.2021. 
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