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ШАХОВСКИ
САВЕЗ
СРБИЈE

ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК
ЕКИПНОГ ШАМПИОНАТА СРБИЈЕ У ШАХУ ЗА 2017. ГОДИНУ
- ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У ШАХУ ЗА МУШКАРЦЕ Члан 1.
Шаховски савез Србије у сарадњи са Хотелом „Парк“ из Руме од 01.-11.. септембра
2017. године организује Прву шаховску лигу Србије за мушкарце.
Члан 2.
Право играња на Првој шаховској лиги Србије у 2017. години имају клубови који су у
турнирску табелу уврштени следећим редом:
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Члан 3.
Клубови наведени у члану 2. овог Правилника могу наступати на такмичењу само
са такмичарима одобреним и објављеним на коначном списку од стране ШС.Србије и имају
обављени важећи лекарски преглед.у складу са Законом о спорту.
.
Члан 4.
Прва шаховска лига Србије игра се по ФИДЕ правилима шаха и Правилнику о екипним
такмичењима. Игра се по Бергеровом систему (11 кола), без слободног дана.
Темпо игре је 40 потеза за 90 минута, а затим 30 минута по играчу до краја партије уз
бонус од 30 секунди почевши од првог потеза.
Дозвољено кашњење на партију је 45 минута.
Појединачни резултати ће се рејтинговати.

Члан 5.
Техничка конференција, на којој су обавезни да присуствују капитени свих екипа,
одржаће се у сали за игру 01. септембра у 11,00 часова.
На техничкој конференцији прочитаће се Правилник такмичења, а капитени свих екипа
су дужни да на унифицираном обрасцу предају основне саставе уз важеће такмичарске
књижице и приложе на увид Уверење о извршеном лекарском прегледу за своју екипу..
Основни састав може бити постављен произвољно без обзира на шаховске титуле и
рејтинг.
Члан 6
Свечано отварање обавиће се 01. септембра у Холу Хотела „Парк“ у 15,00 часова.
Церемонија проглашења коначног пласмана обавиће се 11. септембра 15 минута по по
завршетку последњег кола.
Чланови клубова обавезни су да присуствују церемонијама отварања и затварања
Екипног првенства Србије у шаху.
Члан 7.
Редовна кола се играју сваког дана од 15,30 часова, изузев 11. кола које почиње у 14,00
часова
Одлагање мечева и појединих партија није могуће ни под којим условом.
Члан 8.
Измена састава за поједина кола врши се у складу са Правилником о екипним
такмичењима.
Измена састава врши се искључиво на обрасцима организатора, а исте ће примати
дежурне судије од 9,30 до 10,00 часова у Холу Хотела „Парк“.
Изузетно за прво коло 01. септембра измену састава примаће дежурни судија до 12,30
у Холу Хотела „Парк“.
Измена састава за поједино коло пуноважна је само уз потпис капитена екипе или
његпвог заменика.
Члан 9.
Коначан пласман екипа у такмичењу одређује се на основу броја освојених меч бодова
(победа у мечу доноси 3 бода; нерешен резултат доноси 1 бод; пораз у мечу не доноси
бодове).
У случају деобе критичних места (пласман за пехар, пласман за медаље и за испадање
из лиге) ће се одредити према следећим додатним критеријумума:
- већи број поена;
- међусобни резултат (резултати);
- бољи успех према Сонеборн – Бергер систему примењен на бодове;
- већи број меч победа
Уколико је све једнако одиграће се накнадни меч или меч - турнир по завршетку лиге.
Члан 10.
Победничка екипа постаје екипни првак Србије за 2017. годину.
Три најслабије пласиране екипе прелазе у нижи ранг такмичења.
Три првопласиране екипе добијају пехаре у трајно власништво, а чланови екипа
одговарајуће медаље.

Члан 11.
Главни судија Прве шаховске лиге Србије је Милорад Маравић, међународни судија
ФИДЕ. Заменик главног судије је Бриндза Иштван, међународни судија ФИДЕ, а помоћници
судије су Велибор Ћирјанић, судија ФИДЕ , Слободан Ушљебрка, регионални судија и Милан
Марковић клупски судија.
Члан 12.
Одлуке главног судије су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском одбору
најкасније један сат по завршетку сеансе. Жалба се таксира са 5.000,00 динара.
Жалба се предаје главном судији у писаној форми.
Турнирски одбор доноси одлуку најкасније до 13,00 часова наредног дана и она је
коначна.
Члан 13.

1.
2.
3.
4.
5.

Турнирски одбор сачињавају:
Саша Јевтић, Председник Турнирског одбора
Миодраг Јевтић, члан Турнирског одбора
Бошко Абрамовић, члан Турнирског одбора
Драган Тешић, заменик члана Турнирског одбора
Иван Маринковић, заменик члана Турнирског одбора
Члан 14.

У простору за игру могу бити само шахисти чије су партије у току и капитен екипе. У
колико капитен игра партију у простору за игру може бити његов заменик. Такмичари који
заврше партију, дужни су да одмах напусте простор за игру и немају права поновног уласка у
простор за игру осим ако нису капитени екипа. Капитен екипе чија екипа заврши меч не може
бити у простору за игру.
Анализа партија у простору за игру строго је забрањена.
У салу за игру забрањен је унос мобилних телефона као и било каквих других
електронских направа. Играч чија је партија у току, а у простор за игру унесе такву направу,
губи партију.
Члан 15.
Такмичари су дужни да поштују минимални стандард одевања (кошуље и мајица са
рукавима који покривају рамена , панталоне преко колена, ципеле, патике или сандале).
У салама за игру фотографисање је дозвољено фотоапаратом, само првих 10 минута
од старта кола.
Члан 16.
Све што није дефинисано Правилником у погледу правила игре и турнирских правила,
решиће главни судија на основу важећих прописа.
Члан 17.
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Србије и сви учесници дужни су да га се
придржавају.
Своју сагласност са Правилником потврдиће у име екипа капитени својим потписом
приликом предаје основног састава.

