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Temeljem članka 39. Statuta Hrvatskog šahovskog saveza, Upravni odbor Hrvatskog 
šahovskog saveza, na svojoj 3. redovitoj sjednici, održanoj 13. travnja 2013. godine donosi 

 
 

PRAVILNIK 
ŠAHOVSKIH NATJECANJA 

U ORGANIZACIJI HRVATSKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Šahovska natjecanja (u daljnjem tekstu: natjecanja) u organizaciji Hrvatskog šahovskog 
saveza (u daljnjem tekstu: HŠS) su: 

1) pojedinačna: Prvenstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: prvenstvo) za seniore, 
prvenstvo za seniorke, prvenstvo za juniore, prvenstvo za juniorke, prvenstvo za 
kadete i prvenstvo za kadetkinje; 

2) ekipna: prvenstvo za seniore, prvenstvo za seniorke, prvenstvo za juniore, prvenstvo 
za juniorke, prvenstvo za kadete, prvenstvo za kadetkinje, Finale kupa Republike 
Hrvatske za muškarce, Kup Republike Hrvatske za žene, Kup Republike Hrvatske za 
juniore, brzopotezno prvenstvo Republike Hrvatske i međužupanijska kup natjecanja. 

3) Međunarodna: ekipni šahovski festival, pojedinačno otvoreno kvalifikacijsko 
prvenstvo Republike Hrvatske za muškarce i pojedinačno otvoreno kvalifikacijsko 
prvenstvo Republike Hrvatske za žene; 

4) Ostala natjecanja: sva ostala natjecanja i priredbe u organizaciji HŠS-a, a koja nisu 
definirana u 1., 2. i 3. točki ovog članka. 

 
Članak 2. 

Na natjecanjima iz članka 1. ovog Pravilnika pravo sudjelovanja imaju svi šahisti - šahistkinje 
(u daljnjem tekstu: igrači) bez obzira na spol i dob, koji ispunjavaju uvjete definirane 
raspisom i turnirskim pravilnikom pojedinog natjecanja. 
Ako se natjecanja preklapaju pojedini igrač može nastupiti samo na jednom natjecanju. 
 

Članak 3. 
Organizaciju natjecanja iz članka 1. ovog Pravilnika UO HŠS povjerava drugima na temelju 
Poziva kojeg raspisuje Natjecateljska komisija UO HŠS-a. Poziv se objavljuje u „Šahovskom 
glasniku“, službenom glasilu HŠS-a ili na internetskoj stranici HŠS-a i to najmanje 90 dana 
prije službenog početka natjecanja. 
Poziv se zaključuje 30 dana od dana objave u „Šahovskom glasniku“ ili na internetskoj 
stranici HŠS-a. Organizaciju će dobiti ponuđač koji ponudi najpovoljnije (materijalne i druge) 
uvjete predviđene Pozivom i istodobno osigura uvjete predviđene osnovnim uvjetima za 
organizaciju natjecanja. Odluku o organizatoru natjecanja donosi Upravni odbor i to 
najkasnije 45 dana od dana objave Poziva u „Šahovskom glasniku“ ili na internetskoj stranici 
HŠS-a. 
U izuzetnim slučajevima organizaciju natjecanja može obaviti i HŠS bez Poziva. Odluku o 
organizaciji donosi Upravni odbor HŠS-a. 
 

Članak 4. 
Tehničku organizaciju natjecanja iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja HŠS putem svojih 
organa i tijela. HŠS može tehničku organizaciju povjeriti i nekoj od šahovskih udruga (klubu 
ili županijskom šahovskom savezu). Odluku o tehničkom organizatoru donosi Upravni odbor 
HŠS-a. 
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Članak 5. 
Najmanje 30 dana prije početka natjecanja iz članka 1. ovog Pravilnika HŠS raspisuje 
natjecanje s naznačenim terminom igranja, mjestom, listom sudionika koji imaju izravno 
pravo sudjelovanja, financijskim uvjetima (cijena smještaja, kotizacija, nagradni fond) i 
drugim uvjetima. U izuzetnom slučaju, zbog objektivnih razloga, ovaj rok može biti i kraći. 
Raspis natjecanja, koji ni jednom svojom točkom ne smije biti u suprotnosti s Pravilnicima 
FIDE i Pravilnicima HŠS-a, upućuje se svim zainteresiranim u zemlji i inozemstvu (samo za 
međunarodna natjecanja), a objavljuje se i na internetskoj stranici HŠS-a. 
Upravni je odbor, na prijedlog Natjecateljske komisije HŠS-a, obvezan do 31. prosinca 
tekuće godine donijeti kalendar natjecanja HŠS-a za sljedeću natjecateljsku godinu. 
Natjecateljska godina traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Kalendar natjecanja se mora 
objaviti u „Šahovskom glasniku“ 30 dana od donošenja ili na internetskoj stranici HŠS-a 
najkasnije 10 dana od dana donošenja. 
 

Članak 6. 
Natjecateljska komisija UO HŠS-a za natjecanja iz članka 1. alineje ovog Pravilnika obvezna 
je izraditi turnirski pravilnik natjecanja. 
Ime (naziv) natjecanja, sustav natjecanja, broj kola, tempo igre, raspored igranja pojedinih 
kola, kriteriji kod podjele mjesta, kriteriji kod podjele novčanih i drugih nagrada definirani su 
turnirskim pravilnikom natjecanja. Turnirski pravilnik natjecanja, koji ni jednom svojom 
točkom ne smije biti u suprotnosti s Pravilnicima FIDE i Pravilnicima HŠS-a, ovjeravaju glavni 
tajnik HŠS-a ili povjerenik za natjecanje državnih liga i natjecanja HŠS-a te glavni sudac tog 
natjecanja. 
 

Članak 7. 
Vrhovnog, glavnog, zamjenika glavnog suca i ostale suce za natjecanja iz članka 1. ovog 
Pravilnika predlaže strukovna sudačka organizacija, a potvrđuje Upravni odbor HŠS-a ili 
tijelo koje isti ovlasti. 
 

Članak 8. 
Dužnosti suca mogu se podijeliti na dužnosti prije, za vrijeme i nakon natjecanja. 
Prije natjecanja glavni sudac kontrolira opremu i uvjete za igru. 
Za vrijeme natjecanja odgovoran je za regularnost u sprovođenju natjecanja. Dužan je 
osiguravati primjerene uvjete za igru te izrađivati i čuvati dokumentaciju povjerenog mu 
natjecanja. 
Po završetku natjecanja dužan je u propisanom roku predati izvješće. 
 

Članak 9. 
Glavni sudac natjecanja je obvezan u roku od 7 dana po završetku natjecanja dostaviti 
dokumentaciju s natjecanja glavnom tajniku HŠS-a. Dokumentacija sadrži: 

1) za sva natjecanja: 
- sudačko izvješće o eventualnim sporovima i odlukama turnirskog odbora; 
- turnirski pravilnik natjecanja; 
- izvornike formulara svih partija; 
- dva primjerka biltena; 

2) za pojedinačna natjecanja igrana po kružnom sustavu: 
- turnirsku tablicu s naznakom igrača po redoslijedu konačnog plasmana, 

titulama (kategorijama), rejtingom (Elo i nacionalni), naznakom neigranih 
partija (odlučenih kontumacijom zbog nedolaska ili istupanja s natjecanja); 

3) za pojedinačna natjecanja igrana po švicarskom sustavu: 
- startnu listu igrača s naznakom titula (kategorija), rejtinga (Elo i nacionalni); 
- parove i rezultate po kolima s naznakom neigranih partija (odlučenih 

kontumacijom zbog nedolaska ili istupanja s natjecanja); 
- turnirsku tablicu po redoslijedu konačnog plasmana; 

4) za sva ekipna natjecanja: 
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- osnovne postave ekipa s naznakom titula (kategorija), rejtinga (Elo i 
nacionalni); 

- meč zapisnike pojedinih kola s naznakom broja meča i naznakom neigranih 
partija (odlučenih kontumacijom zbog nedolaska ili istupanja s natjecanja); 

- turnirsku tablicu po redoslijedu konačnog plasmana ekipa. 
Dokumentacija svih natjecanja čuva se u pismohrani HŠS-a. 
 

Članak 10. 
Sudac, odnosno njegov zamjenik, rješava sve sporove u prvom stupnju i njegove su odluke 
izvršne. 

 
Članak 11. 

Za sva natjecanja određuje se i drugostupanjski organ (vrhovni sudac, turnirski odbor, 
natjecateljska komisija ili neko drugo tijelo) koje rješava sporove u drugom stupnju. 
Na odluku suca kapetan ekipe može uložiti žalbu drugostupanjskom organu u roku koji je 
određen turnirskim pravilnikom. 
Odluke drugostupanjskog organa su konačne. 
Jedino u slučaju nekih većih nepravilnosti organizator može poništiti cijelo natjecanje. 
 

Članak 12. 
Drugostupanjski organ i suci poduzimaju mjere za uspješan tijek natjecanja, ali ne mogu 
mijenjati propozicije i pravilnik natjecanja ako za to ne postoji suglasnost tijela koje je 
organiziralo natjecanje. 
 
 
II. POJEDINAČNA NATJECANJA 
 
POJEDINAČNA PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Članak 13. 
U jednoj natjecateljskoj godini organiziraju se sljedeća pojedinačna prvenstva RH: 

a) prvenstva za kadetkinje do 8, 9, 11, 13 i 15 godina; 
b) prvenstva za kadete do 8, 9, 11, 13 i 15 godina; 
c) prvenstva za juniorke do 17 i 19 godina; 
d) prvenstva za juniore do 17 i 19 godina; 
e) prvenstvo za seniorke; 
f) prvenstvo za seniore. 

Natjecanja pod a), b), c) i d) otvorenog su karaktera. 
Natjecanja pod e) i f) zatvorenog su karaktera. 
 

Članak 14. 
Na pojedinačnim prvenstvima Republike Hrvatske pravo sudjelovanja imaju svi igrači 
registrirani u HŠS-a koji su hrvatski državljani i koji se na međunarodnoj rejting listi FIDE ne 
vode pod drugom državom. 
 

Članak 15. 
Ako se prvenstva ne igraju istovremeno pojedini kadet (kadetkinja) ili junior (juniorka) može 
nastupiti na više prvenstava ako zadovoljava ostale tražene uvjete. 
 

Članak 16. 
Sustav natjecanja pojedinog prvenstva odredit će se prema broju prijavljenih igrača. 
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Članak 17. 
Upravni odbor HŠS-a može nekom klubu ili županijskoj organizaciji povjeriti organizaciju 
pojedinačnog prvenstva RH za seniore, odnosno pojedinačnog prvenstva za seniorke. 
 

Članak 18. 
Detaljnije odredbe za natjecanja navedena pojedinačna natjecanja regulirane su Pravilnikom 
o pojedinačnim natjecanjima u organizaciji HŠS-a. 
 
 
III. EKIPNA PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Članak 19. 
U jednoj natjecateljskoj sezoni organiziraju se sljedeća ekipna prvenstva RH u sljedećim 
dobno-spolnim kategorijama: 
 ekipna prvenstva seniora, 
 ekipna prvenstva seniorki, 
 ekipna prvenstva juniora, 
 ekipna prvenstva juniorki, 
 ekipna prvenstva kadeta, 
 ekipna prvenstva kadetkinja. 

 
Članak 20. 

Ekipna prvenstva seniora organiziraju se kroz sljedeće lige i natjecanja: 
a) I. HŠL A seniora; 
b) I. HŠL B seniora; 
c) Kvalifikacijski turnir pobjednika drugih liga za ulazak u I. B HŠL; 
d) II. HŠL seniora, skupine „centar“, „istok“, „jug“ i „zapad“; 
e) III. HŠL seniora, skupine „centar“, „istok“, „jug“ i „zapad“; 
f) IV. HŠL seniora, skupine „centar“, „istok“, „jug“ i „zapad“; 
g) V. HŠL seniora, skupine „centar“, „istok“, „jug“ i „zapad“. 

Ekipna prvenstva za seniore igraju se na 6 ploča. Svaka ekipa može imati najviše 4 pričuve, 
izuzimajući prvenstva koja se ne igraju na jednom mjestu. 
Natjecanja pod a), b) i c) igraju se na jednom mjestu, dok se ostale lige igraju kroz sustav 
putovanja. 
 

Članak 21. 
Ekipna prvenstva seniorki organiziraju se kroz sljedeće lige i natjecanja: 

a) I. HŠL seniorki; 
b) II. HŠL seniorki, skupine „sjever“ i „jug“. 

Ekipna prvenstva za seniorke igraju se na 4 ploče. Svaka ekipa može imati najviše 2 pričuve, 
izuzimajući prvenstva koja se ne igraju na jednom mjestu. 
 

Članak 22. 
Ekipna prvenstva juniora organiziraju se kroz sljedeće lige i natjecanja: 

a) I. HŠL juniora; 
b) II. HŠL juniora, skupine „centar“, „istok“, „jug“ i „zapad“. 

Ekipna prvenstva za juniore igraju se na 4 ploče. Svaka ekipa može imati najviše 2 pričuve, 
izuzimajući prvenstva koja se ne igraju na jednom mjestu. 
Natjecanje pod a) igra se na jednom mjestu, dok se ostala natjecanja igraju kroz sustav 
putovanja. 
 

Članak 23. 
Ekipna prvenstva kadeta organiziraju se kroz sljedeće lige i natjecanja: 

a) Finalno natjecanje kadetske lige Hrvatske; 
b) Natjecanja kadeta po ŠZŽ. 
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Ekipna prvenstva za kadete igraju se na 4 ploče. Svaka ekipa može imati najviše 2 pričuve, 
izuzimajući prvenstva koja se ne igraju na jednom mjestu. 
Natjecanje pod a) igra se na jednom mjestu, dok se ostala natjecanja igraju kroz sustav 
putovanja. 
 

Članak 24. 
Ekipna prvenstva kadetkinja organiziraju se kroz sljedeće lige i natjecanja: 

a) Finalno natjecanje kadetske lige Hrvatske; 
b) Natjecanja kadeta po ŠZŽ. 

Ekipna prvenstva za kadetkinje igraju se na 4 ploče. Svaka ekipa može imati najviše 2 
pričuve, izuzimajući prvenstva koja se ne igraju na jednom mjestu. 
Natjecanje pod a) igra se na jednom mjestu, dok se ostala natjecanja igraju kroz sustav 
putovanja. 
 

Članak 25. 
Pojedini klub može imati više ekipa u ligama za seniore, ali se ne mogu natjecati u istom 
rangu natjecanja. Pojedini igrač može, tijekom natjecateljske sezone, nastupiti samo za 
jednu ekipu svog kluba. U ligama za seniorke pojedini klub može imati samo jednu ekipu, u 
juniorskim ligama pojedini klub može imati samo jednu ekipu. 
 

Članak 26. 
Ekipa koja nije nastupila na natjecanju jer je klub nije registrirao za natjecateljsku 
(kalendarsku) godinu u kojoj je ekipa imala pravo nastupa ispada u najniži rang tog 
natjecanja. 
 

Članak 27. 
Na ekipnim prvenstvima za juniore (juniorke) mogu nastupiti juniori (juniorke) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 20 godina. 
Na ekipnim prvenstvima za kadete (kadetkinje) mogu nastupiti kadeti (kadetkinje) koji (koje) 
do 1. siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 16 godina. 
 

Članak 28. 
Za ekipu na ekipnim prvenstvima za kadete (kadetkinje) i ekipnim prvenstvima za juniore 
(juniorke) mogu nastupiti samo šahisti (šahistkinje) registrirani u HŠS-u koji su hrvatski 
državljani i koji se na međunarodnoj listi FIDE ne vode pod drugom državom. 
 

Članak 29. 
Za ekipu na ekipnim natjecanjima za seniore u svim ligama osim prve te u svim ženskim 
ligama mogu nastupiti samo šahisti (šahistkinje) registrirani u HŠS koji su hrvatski državljani i 
koji se na međunarodnoj listi FIDE ne vode pod drugom državom te samo jedan stranac ili 
strankinja. U prvoj seniorskoj ligi mogu nastupiti dva stranca. 
 

Članak 30. 
Tempo igre na ekipnim prvenstvima ili kup natjecanjima ne smije biti manji od tempa igre koji 
je propisala FIDE za natjecanja registrirana kod FIDE, odnosno manji od tempa igre koji je 
propisao HŠS za ostala natjecanja. 
 

Članak 31 
UO HŠS imenovat će povjerenika za ekipna natjecanja na državnoj razini (prve lige seniora, 
seniorki, juniora i kadeta) te povjerenika za kup natjecanje. 
U sve četiri zajednice županija- istok, zapad, centar, jug imenuju se povjerenici za natjecanje 
HŠS (u daljnjem tekstu - Povjerenik) kojima je temeljna zadaća organizirati ekipna natjecanja 
seniora, seniorki, juniora, kadetkinja i kadeta od II. do V. lige. 
Prava i obveze navedenih povjerenika regulirat će se posebnim pravilnikom. 
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Članak 32. 
Klubovi I. i II. HŠL za seniore moraju imati kadetski ili juniorski sastav u službenom 
natjecanju. U slučaju da nemaju određuje im se novčana kazna u iznosu od 10.000 kn za 
prvoligaše i 5.000 kn za drugoligaške klubove. Klubovi koji imaju samo žensku ekipu u prvoj 
ligi, a neće imati kadetski ili juniorski sastav određuje se novčana kazna u iznosu 5.000 kn.  
Ukoliko klubovi ne plate novčanu kaznu do kraja natjecateljske godine u kojoj su kažnjeni 
sljedeće godine odlaze u niži rang. 
 

Članak 33. 
Detaljnije odredbe za navedena ekipna natjecanja regulirane su Pravilnikom o ekipnim 
natjecanjima u organizaciji HŠS-a. 

 
 

KUP NATJECANJE REPUBLIKE HRVATSKE  
 

Članak 34. 
Kup Republike Hrvatske za muškarce službeno je natjecanje. Igra se na županijskoj i 
državnoj razini. Na državnoj razini obvezno nastupaju svi županijski pobjednici te svi klubovi 
koji su članovi I. A HŠL i I. B HŠL. Dolazak prvoligaša je  obvezan, a u slučaju da ekipa ne 
dođe na natjecanje, kazna iznosi 5.000 kn. 

 
Za ekipu mogu nastupiti samo igrači registrirani u HŠS-u, a jedan igrač može nastupiti samo 
za jednu ekipu u jednogodišnjem ciklusu natjecanja kupa. 
Kup natjecanje održava se svake godine u okviru održavanja međunarodnog ekipnog 
šahovskog festivala. 

 
Članak 35. 

Kup natjecanje se igra 6 kola Švicarskim sustavom. 
Ekipa se sastoji od 4 igrača i dvije pričuve i sa pravom nastupa samo jednog stranog igrača. 

 
 

IV. MEĐUNARODNA NATJECANJA 
 

MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL 
 

Članak 36. 
Međunarodni šahovski festival igra se svake godine. Sustav natjecanja i broj kola odredit će 
se prema broju prijavljenih ekipa. 
Pravo sudjelovanja imaju ekipe iz zemlje i inozemstva koje ispunjavaju uvjete iz raspisa 
natjecanja. 

 
Sustav natjecanja i broj kola odredit će se prema broju prijavljenih ekipa. 

 
 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 37. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se po postupku njegova donošenja. 
 

Članak 38. 
Danom donošenja ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o natjecanjima u 
organizaciji HŠS-a od 26. veljače 2009. godine. 
 

Članak 39. 
Tumačenje ovog Pravilnika daje UO HŠS-a. 
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Članak 40. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
        Predsjednik 

Hrvatskog šahovskog saveza 
        Josip Leko 
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