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Ова страница је намерно остављена празна
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На основу овлашћења из члана 42. алинеја 5. и 20. у вези са чланом 14; 64. и 71. Статута Го Савеза
Србије (у даљем тексту ГоСС), Управни одбор Го Савеза Србије на својој седници одржаној
13.12.2020. године донeо је:

ПРАВИЛНИК О ОСНОВАМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА ГоСС

Верзија 6.0
Члан 1.
Го такмичења која се организују у Србији су:
А) ПОЈЕДИНАЧНА
1. Првенство Србије
2. Куп Србије за сениоре
3. Првенство Србије за жене
4. Јуниорско првенство Србије (категорије до 12 г., 16 г. и до 20 г.)
5. Студентско првенство Србије
6. Отворена првенства Градова (ОПЕН)
7. Припремни турнири Репрезентације Србије.
8. Meђународни турнири
9. Брзопотезни турнири
Б) ЕКИПНА
1. Првенство Србије
2. Куп Србије
3. Парско првенство Србије
4. Meђународни турнири
В) РЕПРЕЗЕНТАТИВНА
1. Сусрети Репрезентације Србије
2. Међународна такмичења чију организацију повере ГоСС-у EGF и IGF.
Г) ДРУГА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБОВА

Члан 2.
Техничку организацију наведених такмичења ГоСС може поверити неком ГО Клубу, другој
организацији или у властитој организацији спровести такмичење.
Домаћин турнира се одређује календаром такмичења.
Члан 3.
На државним првенствима може учествовати само спортиста (такмичар) који има
држављанство републике Србије и регистрован је у складу са Правилником о регистрацији ГоСС.
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На Екипним такмичењима могу учестовавати спортисти који су регистровани у складу са
Правилником о регистрацији ГоСС или су регистровани у Европској бази Го играча.
Члан 4.
Најмање 15 дана пре почетка такмичења ГоСС (односно организатор) расписује такмичење, са
свим потребним информацијама (такмичарске пропозиције, право учешћа, распоред кола, услови
смештаја и сл.).
Код међународних такмичења рок из претходног става је најмање 30 дана.

Члан 5.
Надлежни орган ГоСС усваја Календар такмичења за наредну годину до краја претходне
године.
Клубови су дужни да ускладе термине за своја такмичења са овако усвојениим Календаром
ГоСС.
У случају промене календара ЕГФ-а, ИГФ-а могуће су измене календара такмичења и за
текућу годину.
Члан 6.
На свим појединачним и екипним такмичењима ГоСС примењују се Турнирска првила
Европске Го Федерације која обухватају:
- Генерална правила Европске Го Федерације од 27.07.2007 (EGF GENERAL TOURNAMENT
RULES)
- Турнирска правила EGF од Августа 1997 (EGF Tournament Rules - August 1997)
- Правила о турнирским системима од 11.05.2007 (EGF Tournament System Rules)
- Појединачна турнирска правила (Particular Tournament Rules)
Члан 7.
За свако такмичење Такмичарска комисија ГоСС-а ће израдити Појединачна правилник за
сваки турнир.
Члан 8.
Најкасније у року од 7 дана по завршетку такмичења главни судија је обавезан да достави
документацију и извештај ГОСС-у чији садржај је прописан Правилником о судијама ГОСС.
Рок за достављање турнирске табеле је 72 часа од завршетка задњег кола турнира, и доставља
се Генералном секретару ГОСС, ради слања комисији за рејтинг EGF-а и медијима.
Главни судија такмичења је обавезан да у року дефинисаном ставом 2. овог члана, пошаље и
оригиналан фајл турнира са програмским пакетом у коме је вршено паровање, члановима
Такмичарске комисије ГоСС и Генералном секретару ГоСС.
Извештаји и документација из става 1. 2. и 3. овог члана се трајно чувају у архиви ГоСС и за
то је одговоран Генерални секретар ГОСС.
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Члан 9.
Главног и помоћне судије за свако такмичење одређује Одбор судија ГоСС, на предлог
организатора такмичења.
Члан 10.
Расписом такмичења и приложеним Појединачним турнирским правилима одређује се рок до
када ће се примати пријаве, услови учешћа такмичара, рок за повлашћен износ уписнине (котизације)
и др.
Уколико то није одређено, крајњи рок пријава учесника је на старту такмичења, најкасније
један сат пре почетка првог кола по распису такмичења.
Члан 11.
Главни судија такмичења (у сарадни са организатором) је обавезан да у просторији за
такмичење видно истакне листу учесника турнира са подацима (име и презиме, категорија и сл.), пре
почетка првог кола.
Такмичар је обавезан да пре паровања од главног судије затражи исправку нетачно унетог
податка који се на њега односи.
Члан 12.
На свим такмичењима такмичар записује на посебном обрасцу о резултату који обезбеђује
организатор такмичења, а прописује Одбор судија ГОСС, који треба да садржи: име и презиме
такмичара, боја фигура, резултат партије, рунда, број табле и потписе оба такмичара.
Образац о резултату потписан од стране оба такмичара победник партије предаје главном
судији.
Члан 13.
Одређивање репрезентативаца Србије за Светска појединачна Првенства и Екипна првенства
Балкана, Европе и Света биће регулисано посебним Правилником о репрезентацији и
репрезентативцима Србије, који доноси и усваја Управни одбор ГоСС.
Члан 14.
Измене и допуне овог Правилника доноси Управни одбор ГОСС, на предлог Такмичарске
комисије.
Члан 15.
Такмичења се играју уживо, а у посебним околностима уз одобрење Управног одбора могу се
играти и преко интернета.
Уколико се било које од наведених такмичења одржава на интернету, правилник о игрању на
интернету прописује додатна правила и упутства које је потребно применити.
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Члан 16.
Овај Правилник је усвојен на седници Управног одбора Го Савеза Србије одржаној 13.12.2020.
године. Доношењем овог правилника престаје да важи претходна верзија истог.

Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту ГОСС.

УПРАВНИ ОДБОР ГoСС
Председник,
М.П.
/Мијодраг Станковић/

