Pravilnik o TURNIRSKEM ODBORU
1. OSNOVNE DOLOČBE
1. člen
Za pravilno izvajanje šahovskih tekmovanj se na posameznih tekmovanjih
določi Turnirski odbor.
2. člen
Turnirski odbor je obvezen organ na vseh mednarodnih tekmovanjih, na vseh
državnih tekmovanjih v okviru Šahovske zveze Slovenije (v nadaljevanju ŠZS)
in na vseh tekmovanjih, ki se točkujejo za FIDE rating.
Na vseh ostalih tekmovanjih mora biti namera o ustanovitvi Turnirskega
odbora napisana v razpisu tekmovanja ali v turnirskem pravilniku.
3. člen
Turnirski odbor ima tri (3) člane in najmanj 2 rezervi. Prvo imenovani član je
hkrati tudi predsednik Turnirskega odbora. Večje število rezerv je priporočljivo
pri tekmovanjih na gostovanja in večdnevnih tekmovanjih.
4. člen
Turnirski odbor se določi pred začetkom tekmovanja. Praviloma ga določi
glavni sodnik v sodelovanju z organizatorjem. Če je Turnirski odbor že
poimensko določen in objavljen v razpisu tekmovanja ali turnirskem pravilniku
vsaj 24 ur pred začetkom tekmovanja, igralci z njim soglašajo s potrditvijo
prijave na tekmovanje, drugače pa se Turnirski odbor potrdi z dvigom rok med
odprtjem tekmovanja.
2. SESTAVA TURNIRSKEGA ODBORA
5. člen
V Turnirskem odboru so lahko le igralci, vodje ekip ali vodje skupine igralcev
(npr. spremljevalci mladih) ter predstavniki organizatorja ali tehničnega
izvajalca.
6. člen
V Turnirskem odboru ne sme biti glavni sodnik tekmovanja, vsi morebitni
namestniki glavnega sodnika, vsi sodniki pomočniki ter mladoletne osebe (<
18 let).
7. člen
Izjemoma se na mladinskih tekmovanjih lahko dovoli mladoletnim osebam, ki
so dopolnile 16. let starosti, da so določene za delo v Turnirskem odboru.
8. člen
Pri določitvi članov Turnirskega odbora se mora upoštevati statusni položaj.
Tako imajo prednost sodniki z licenco, mednarodno izkušeni igralci in
dolgoletni šahovski delavci, ki imajo izkušnje pri vodenju ali organiziranju
tekmovanj.
9. člen
Člani Turnirskega odbora so zavezani, da posredujejo kontaktne podatke
glavnemu sodniku tekmovanja in sicer mobilno telefonsko številko in
elektronsko pošto. Svoje soglasje za delo v Turnirskem odboru praviloma
pisno potrdijo, le izjemoma velja ustna potrditev - npr. strinjanje nad odločitvijo
med odprtjem tekmovanja.

3. ODGOVORNOSTI TURNIRSKEGA ODBORA
10. člen
Turnirski odbor je drugostopenjski in hkrati zadnji organ odločanja na
tekmovanju.
11. člen
Turnirski odbor ne more prenesti svojih pristojnosti na ŠZS. Pri svojem delu
morajo upoštevati pravilnike FIDE, pravilnike ŠZS, razpis tekmovanja in
turnirski pravilnik. Svoje odločitve sprejemajo v skladu s kodeksom šahovske
etike.
12. člen
Odločitve Turnirskega odbora so dokončne in izvršne.
4. SKLIC TURNIRSKEGA ODBORA
13. člen
Turnirski odbor se sestane v primeru pritožbe na odločitev glavnega sodnika
tekmovanja ali v primeru gostovanj na odločitev sodnika posameznega
dvoboja.
14. člen
Sestanek skliče glavni sodnik, vodja tekmovanja ali predsednik Turnirskega
odbora ob upoštevanju določil, ki so navedeni v naslednjih členih tega
pravilnika.
15. člen
Pred sestankom mora biti vplačana celotna kavcija. Okvirna višina kavcije je
dvakratnik prijavnine vendar minimalno 50 EUR. Kavcija, ki je višja od 50 EUR
mora biti določena z razpisom tekmovanja ali s turnirskim pravilnikom.
16. člen
Zaradi zagotavljanja možnosti sklica v postavljenih rokih, mora biti pritožba
ustno napovedana takoj po nastalem sporu (do 15 minut po sporu oziroma
koncu dotičnega kola) in sicer glavnemu sodniku, vodji tekmovanja ali
predsedniku Turnirskega odbora.
17. člen
Pritožbena stranka ima nato eno (1) uro časa, da pritožbo utemelji in tako
priloži pisno pritožbo, ki jo prav tako preda glavnemu sodniku, vodji
tekmovanja ali predsedniku Turnirskega odbora. Pri dotični osebi pa prav tako
deponira minimalni delež kavcije, ki znaša 50 EUR in tako se postopek lahko
nadaljuje. V tem času ene ure lahko pritožnik tudi odstopi od pritožbe, brez
finančnih posledic.
18. člen
V roku 2 ur od prejetja pisne prijave je potrebno sklicati vsaj korespondenčno
sejo Turnirskega odbora. Na njej se določi datum, čas in kraj seje Turnirskega
odbora ter določi vpliv spora na nadaljevanje tekmovanja. Turnirski odbor
mora obvezno odločiti ali se tekmovanje lahko nadaljuje z naslednjim kolom
ali pa je potrebno počakati na odločitev na seji Turnirskega odbora. V primeru
pritožbe na rezultat, ki je potreben za nadaljevanje tekmovanja, se le ta
zabeleži kot neodločen (remi).
19. člen
Seja Turnirskega odbora s končno odločitvijo mora biti opravljena v roku petih
(5) dni od nastanka spora, vendar pred zadnjim kolom. Če do spora pride v
zadnjem kolu se spor rešuje takoj in je potrebno odločiti v roku 2 ur po
predvidenem zaključku zadnjega kola tekmovanja.

20. člen
Pri tekmovanjih, kjer časovni okvir ne dopušča 15 minutnega odlašanja,
dodatne ene (1) ure za izvedbo pritožbe in 2 urnega roka za sklic seje, se roki
zmanjšajo na razumno kratek čas, da lahko Turnirski odbor odloči vsaj
korespondenčno do začetka naslednjega kola (npr. hitropotezna tekmovanja).
5. SESTANEK TURNIRSKEGA ODBORA
21. člen
Na seji Turnirskega odbora so prisotni:
- trije neodvisni (niso udeleženci spora) člani Turnirskega odbora
- glavni sodnik tekmovanja ali vodja tekmovanja in/ali sodnik dotičnega
dvoboja
- vse stranke v sporu
22. člen
Člani Turnirskega odbora najprej preverijo zakonitost sklica. Sem sodi plačilo
celotne kavcije, ustreznost pritožbe, ki mora vsebovati vsaj opis spora,
morebitno izpisano pozicijo spora, čas spora, potek sodniškega posredovanja,
čas, kraj in komu je bila predana pritožba. V primeru, da kavcija ni plačana se
sestanek takoj zaključi in pritožba zavrne kot brezpredmetna. V primeru
nepopolnosti pritožbe po vsebini, pa je potrebno v primeru kratkih rokov
dopolniti pritožbo na sami seji, v primeru korespondenčne odločitve, pa se vse
vpletene stranke prosi, da dajo dodatna pisna pojasnila do same seje
Turnirskega odbora.
23. člen
Turnirski odbor lahko od strank v sporu zahteva ločeno zasliševanje. Med
postopkom mora vsaki vpleteni strani dati možnost pojasnitve dogajanja,
vpletene stranke pa lahko za verodostojnost vpokličejo tudi tretje stranke.
Organizator, glavni sodnik ali druge osebe, ki posedujejo ustrezne pravilnike
so dolžne le te odstopiti na vpogled članom Turnirskega odbora v času seje ali
pred sejo.
24. člen
Končno odločitev sprejme Turnirski odbor samostojno, to pomeni v zaprtem
krogu 3 članov Turnirskega odbora - ostali prisotni na seji se morajo odstraniti
iz prostorov, kjer poteka seja. Sklep turnirskega odbora napiše njegov
predsednik. Original zapisnika odda glavnemu sodniku, vsem vpletenim pa
mora biti omogočen vpogled na original oziroma glavni sodnik priskrbi kopijo
celotnega zapisnika.
25. člen
V zapisniku mora biti tudi odločitev o kavciji. Praviloma se le ta v primeru
ugodne rešitve za pritožnika, vrne v celoti. V primeru zavrnitve pritožbe, kavcijo
prevzame organizator tekmovanja in jo porabi za dotično tekmovanje ali
uporabi pri tekmovanjih mladih šahistov v bližnji prihodnosti.
26. člen
Člani Turnirskega odbora so upravičeni do povračila vseh materialnih
stroškov, ki so nastali zaradi sklica sestanka in samega dela v Turnirskem
odboru. Sredstva pridobi organizator tekmovanja v okviru sredstev, ki so
namenjeni za izvedbo tekmovanja.

6. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Na tekmovanjih, kjer Turnirski odbor ni določen in je potreben, je potrebno v
soglasju z udeleženci čim prej določiti predstavnike Turnirskega odbora. Če
tega do pritožbe še ni, odgovornost pade na prve tri igralce v turnirski tabeli, ki
niso v sporu. Glavni sodnik pa je avtomatsko predlagan na zagovor pri Odboru
sodnikov in na disciplinsko odgovornost pri Disciplinski komisiji ŠZS.
28. člen
Na tekmovanjih, kjer Turnirski odbor ni določen in ni potreben, so vse odločitve
glavnega sodnika izvršne in dokončne. Morebitne kršitve pravilnikov
obravnava Odbor sodnikov ali Disciplinska komisija ŠZS. Tak turnir se potrdi
po odločitvah sodnika.
29. člen
V izrednih primerih (npr. neopravilnost glavnega sodnika) se Turnirski odbor
lahko sestane na željo enega od svojih članov ali rezerv, brez vplačila kavcije.
30. člen
V primeru, da se Turnirski odbor ne sestane v rokih, ki so zapisani v tem
pravilniku ali sklepih Turnirskega odbora, se uveljavi pritožba pritožnika. Člani
Turnirskega odbora pa se morajo zagovarjati pred Disciplinsko komisijo ŠZS.
31. člen
Le v primeru večjih postopkovnih napak ali odločitev proti pravilnikom, ki jih ni
mogoče tolmačiti na drug način in jih Turnirski odbor v svojem sklepu ni
upošteval, lahko organizator razveljavi celotno tekmovanje. Člani Turnirskega
odbora pa se morajo zagovarjati pred Disciplinsko komisijo ŠZS.
32. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo 15 dni po sprejetju na Upravnem odboru ŠZS in
objavi v glasilih ali internetni strani ŠZS, če v tem času ni prijeta pritožba na
pravilnik.
Pravilnik je sprejel Upravni odbor ŠZS na seji dne, 13.3.2012.

