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У складу са чланом 39. Статута Шаховског савеза Поморавског округа, Управни одбор
Шаховског савеза Поморавског округа, на седници одржаној дана 15. марта 2015. год. усвојио је:

ПРАВИЛНИИК О БРЗОПОТЕЗНИМ ГРАН-ПРИ ТУРНИРИМА за 2015. год.
Члан 1.
Шаховски савез Поморавског округа, у сарадњи са клубовима и шаховским савезима са
територије Поморавског округа, организује циклус брзопотезних турнира за Гран-При ШСПО у
брзопотезном шаху за 2015. годину.
Члан 2.
На квалификационим брзопотезним турнирима право учешћа имају сви шахисти чланови
клубова са територије Поморавског округа, као и шахисти који су чланови клубова ван територије
Поморавског округа а немају титулу већу од МК и званични рејтинг у било којој дисциплини (стандард,
рапид, блиц) већи од 2300 поена у моменту одигравања турнира.
Члан 3.
Заинтересовани клубови и шаховски савези су дужни да организују минимално 1
квалификациони брзопотезни турнир у току године како би стекли статус суорганизатора циклуса
брзопотезних турнира за Гран-При ШСПО у брзопотезном шаху за 2015. годину.
Обавеза сваког суорганизатора је да обезбеди износ од 5.000 динара за попуну наградног
фонда Финалног турнира.
Члан 4.
Сваки суорганизатор самостално одређује све елементе расписа свог квалификационог
брзопотезног турнира, уз услов да минимални наградни фонд турнира буде 10.000 динара, да темпо
игре буде 3 мин + 2 секунде бонификације после сваког потеза и да се турнир рејтингује код ФИДЕ за
брзопотезни шах.
Члан 5.
Петнаест првопласираних играча са сваког квалификационог брзопотезног турнира добија
Гран-при бодове на следећи начин:
1. место 25 бодова, 2. место 20 бодова, 3. место 15 бодова, 4. место 12 бодова, 5. место 11 бодова, 6.
место 10 бодова, 7. место 9 бодова .... 14. место 2 бода и 15. место 1 бод.
Члан 6.
На Финалном турниру наступиће 18 играча. Листа играча за Финални Гран-При турнир
формира се тако што сваки суорганизатор делегира по једног представника у складу са Чланом 2. овог
Правилника, а до броја 18 попуниће одговарајући број првопласираних играча са највише освојених
Гран-При бодова на квалификационим турнирима.
Члан 7.
Организатора, као и елементе расписа Финалног турнира, који се игра у децембру,
одређује Управни одбор ШСПО.
Оргнанизатор Финалног турнира је дужан да обезбеди пехар за победника, судију
турнира и евентуалну допуну наградног фонда и робне награде, у складу са својим могућностима.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.
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