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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 
O POJEDINAČNIM NATJECANJIMA 

U ORGANIZACIJI HRVATSKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA 
 
 
I. VRSTE POJEDINAČNIH NATJECANJA 
 

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

1) natjecanja na državnoj razini:  
a) prvenstvo za seniore, 
b) prvenstvo za seniorke, 
c) prvenstvo za juniore, 
d) prvenstvo za juniorke, 
e) prvenstvo za kadete, 
f) prvenstvo za kadetkinje; 

2) pojedinačna otvorena kvalifikacijska natjecanja za prvenstva Republike Hrvatske za 
muškarce i pojedinačna kvalifikacijska natjecanja za prvenstva Republike Hrvatske za 
žene; 

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

 
Članak 2. 

Po svom karakteru pojedinačna natjecanja mogu biti: međunarodna, državna, 
međužupanijska, županijska, gradska i općinska. 
 
 
II. IZVLAČENJE BROJEVA, PROPOZICIJE I VODSTVO NATJECANJA 
 

Članak 3. 
Prije početka natjecanja vrši se izvlačenje turnirskih brojeva. Boja figura u pojedinim 
partijama ovisi o turnirskom sustavu koji se koristi. 
 

Članak 4. 
Propozicije natjecanja propisuje organizator i dostavlja ih natjecateljima, odnosno njihovim 
klubovima najmanje 30 dana prije početka natjecanja. Propozicije trebaju sadržavati 
objašnjenja o mjestu odigravanja natjecanja, terminu, svrsi natjecanja, pravu sudjelovanja, 
načinu igranja, financijskim uvjetima, roku podnošenja prijave i ostalo. 
 

Članak 5. 
Pravilnik natjecanja, koji treba biti u skladu s ovim Pravilnikom, sadrži sve ostale pojedinosti: 
o rasporedu i vremenu igranja redovnih kola, nastavaka, tempu igre, mogućnostima 
odgađanja partija, itd. 
 

Članak 6. 
U svim pojedinačnim natjecanjima igrač za pobjedu u partiji dobiva 1 bod, za neriješen 
rezultat pola boda, a za poraz nula bodova. 
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Članak 7. 
Na natjecanju koje se igra po kružnom sustavu u slučaju da jedan ili više igrača ili igračica 
imaju jednak broj ukupnih bodova o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija, redom: 

a) Koya sustav; 
b) Koya sustav prošireni; 
c) Sonneborn-Berger; 
d) međusobni susret; 
e) veći broj pobjeda; 
f) veći broj pobjeda crnim figurama. 

 
Kod natjecanja po švicarskom sustavu u slučaju da jedan ili više igrača ili igračica imaju 
jednak broj ukupnih bodova o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija, redom: 

a) Buchholz središnji, 
b) Buchholz, 
c) kumulativ, 
d) kumulativ skraćeni, 
e) međusobni susret, 
f) veći broj pobjeda, 
f) veći broj pobjeda crnim figurama, 

Organizator može, sukladno strukturi turnira, prilagoditi dodatne kriterije. 
 

Članak 8. 
Sudac natjecanja izravno rukovodi natjecanjem, te je na natjecanju glavna i odgovorna 
osoba. Njegove dužnosti su određene Pravilima šaha FIDE, članak 13., Turnirskim pravilima 
FIDE, glava 6., Pravilnikom o natjecanjima HŠS-a i pravilnikom određenog natjecanja. 
 
 
III. POJEDINAČNA PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Članak 9. 
Na pojedinačnim prvenstvima Republike Hrvatske pravo sudjelovanja imaju svi igrači 
registrirani u HŠS-u koji su hrvatski državljani i koji se na međunarodnoj rejting listi FIDE ne 
vode pod drugom državom. 
 

Članak 10. 
Sustav natjecanja pojedinog prvenstva odredit će se prema broju prijavljenih igrača. 
 

Članak 11. 
Turnirskim pravilnikom pojedinog prvenstva odredit će se broj igrača koji se plasiraju na 
svjetsko ili europsko pojedinačno prvenstvo. 
 
 
PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA KADETE I KADETKINJE 
 

Članak 12. 
Prvenstva se igraju odvojeno i to: prvenstva za kadete i prvenstva za kadetkinje. 
Prvenstva su otvorenog karaktera. 
Prvenstva se održavaju svake godine i to po dobnim skupinama: 

a) do 8 godina, 
b) do 9 godina, 
c) do 11 godina, 
d) do 13 godina, 
e) do 15 godina. 
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Članak 13. 
Pravo sudjelovanja na prvenstvima do 8 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 8 godina. 
Pravo sudjelovanja na prvenstvima do 9 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 9 godina. 
Pravo sudjelovanja na prvenstvima do 11 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 11 godina. 
Pravo sudjelovanja na prvenstvima do 13 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 13 godina. 
Pravo sudjelovanja na prvenstvima do 15 godina imaju kadeti (kadetkinje) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 15 godina. 
 

Članak 14. 
Prvenstva do 9 godina su kvalifikacijska prvenstva za svjetsko i europsko prvenstvo za 
kadete (kadetkinje) do 10 godina. 
Prvenstva do 11 godina su kvalifikacijska prvenstva za svjetsko i europsko prvenstvo za 
kadete (kadetkinje) do 12 godina. 
Prvenstva do 13 godina su kvalifikacijska prvenstva za svjetsko i europsko prvenstvo za 
kadete (kadetkinje) do 14 godina. 
Prvenstva do 15 godina su kvalifikacijska prvenstva za svjetsko i europsko prvenstvo za 
kadete (kadetkinje) do 16 godina. 
 
 
PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA JUNIORE I JUNIORKE 
 

Članak 15. 
Prvenstva se igraju odvojeno i to: prvenstva za juniore i prvenstva za juniorke. 
Prvenstva su otvorenog karaktera. 
Prvenstva se održavaju svake godine i to po dobnim skupinama: 

a) do 17 godina, 
b) do 19 godina. 

 
Članak 16. 

Pravo sudjelovanja na prvenstvima do 17 godina imaju juniori (juniorke) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 17 godina. 
Pravo sudjelovanja na prvenstvima do 19 godina imaju juniori (juniorke) koji (koje) do 1. 
siječnja u godini igranja prvenstva nisu navršili 19 godina. 
 

Članak 17. 
Prvenstva do 17 godina su kvalifikacijska prvenstva za svjetsko i europsko prvenstvo za 
juniore (juniorke) do 18 godina. 
Prvenstva do 19 godina su kvalifikacijska prvenstva za svjetsko i europsko prvenstvo za 
juniore (juniorke) do 20 godina. 
 

Članak 18. 
Ako se prvenstva ne igraju istovremeno pojedini kadet (kadetkinja) ili junior (juniorka) može 
nastupiti na više prvenstava ako zadovoljava uvjet iz članka 13, odnosno članka 16. ovog 
Pravilnika. 
 
 
PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA SENIORE I SENIORKE 
 

Članak 19. 
Pojedinačna prvenstva igraju se odvojeno i to: prvenstvo za seniore i prvenstvo za seniorke. 
Organiziraju se svake godine. 
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Članak 20. 
Na pojedinačnom prvenstvu za seniore sudjeluje 12 igrača. 
Prvenstvo se igra kružnim sustavom. 
 

Članak 21. 
Lista sudionika prvenstva određuje se redom sljedećim kriterijima: 
 

a) četvorica prvoplasiranih sa prethodnog prvenstva; 
b) četvorica igrača sa najvećim prosjekom međunarodnog rejtinga sa 
međunarodne rejting liste 1.10., 1.11. i 1.12. tekuće godine. U slučaju da je 
prosječni međunarodni rejting jednak, uzima se samo međunarodna rejting lista 
1.12., pa ukoliko je i to jednako 1.11. itd. 
c) četvorica prvoplasiranih sa kvalifikacijskih prvenstava; 

 
Lista sudionika utvrđuje se i objavljuje najkasnije sedam dana po završetku kvalifikacijskog 
turnira (odnosno sedam dana od objavljivanja međunarodne rejting liste navedene pod b) 
ukoliko je kvalifikacijski turnir održan prije izlaženja liste). 
Upravni odbor zadržava diskrecijsko pravo određivanja jednog (1) igrača na prvenstvo, 
ukoliko dođe do odustajanja sa prvobitne liste. 
U slučaju odustajanja bilo kojeg igrača, lista se popunjava sa najvećim prosjekom 
međunarodne rejting liste 1.10. - 1.12. tekuće godine. U slučaju da je prosječni međunarodni 
rejting jednak, uzima se samo međunarodna rejting lista 1.12., pa ukoliko je i to jednako 
1.11. itd. 
 

Članak 22. 
Odlukom Upravnog odbora HŠS-a određuju se četiri otvorena turnira koji će imati 
kvalifikacijski karakter za prvenstvo Hrvatske. Sa svakog od navedenih turnira najuspješniji 
domaći igrač (igrač registriran u HŠS-u koji je hrvatski državljanin i koji se na međunarodnoj 
rejting listi FIDE ne vodi pod drugom državom) izborit će pravo sudjelovanja na prvenstvu.  
 

Članak 23. 
Na zatvorenom pojedinačnom prvenstvu za seniorke sudjeluje 10 igračica. 
Prvenstvo se igra kružnim sustavom. 
 

Članak 24. 
Lista sudionica prvenstva određuje se redom sljedećim redom i kriterijima: 
 

a) četiri prvoplasirane sa prethodnog prvenstva; 
b) juniorske prvakinje Hrvatske do 17 i 19 godina u godini koja prethodi prvenstvu; 
c) dvije igračice sa najvećim prosjekom međunarodnog rejtinga sa međunarodne 
rejting liste 1.10., 1.11. i 1.12. tekuće godine. U slučaju da je prosječni 
međunarodni rejting jednak, uzima se samo međunarodna rejting lista 1.12., pa 
ukoliko je i to jednako 1.11. itd. 
d) dvije najbolje plasirane igračice sa kvalifikacijskog prvenstva, a koje nisu 
ostvarile pravo kriterijima pod a), b) i c) ovog članka.; 
 

Lista sudionica utvrđuje se i objavljuje najkasnije sedam dana po završetku kvalifikacijskog 
turnira (odnosno sedam dana od objavljivanja međunarodne rejting liste navedene pod.b) 
ukoliko je kvalifikacijski turnir održan prije izlaženja liste). 
Upravni odbor zadržava diskrecijsko pravo određivanja jedne (1) igračice na prvenstvo, 
ukoliko dođe do odustajanja sa prvobitne liste. 
U slučaju odustajanja bilo koje igračice, lista se popunjava sa najvećim prosjekom 
međunarodne rejting liste 1.10. - 1.12. tekuće godine. U slučaju da je prosječni međunarodni 
rejting jednak, uzima se samo međunarodna rejting lista 1.12., pa ukoliko je i to jednako 
1.11. itd. 
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IV. OSTALA POJEDINAČNA NATJECANJA 
 
NATJECANJA DRŽAVNOG KARAKTERA 
 

Članak 25. 
UO HŠS-a može povjeriti organizaciju otvorenih kvalifikacijskih prvenstava Hrvatske nekom 
šahovskom klubu ili županijskoj šahovskoj organizaciji. 
 
 
NATJECANJA MEĐUŽUPANIJSKOG I ŽUPANIJSKOG KARAKTERA 
 

Članak 26. 
Natjecanja regionalnog ili županijskog karaktera organiziraju šahovski savezi županija ili 
klubovi sa njihovog područja. 
 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 27. 

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

Članak 28. 
Danom donošenja ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o natjecanjima u 
organizaciji HŠS-a od 26. veljače 2009. godine. 
 

Članak 29. 
Tumačenje ovog Pravilnika daje UO HŠS-a. 
 

Članak 30. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
        Predsjednik 

Hrvatskog šahovskog saveza 
        Josip Leko 
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