
1 

 

ПРАВИЛНИК 
ДРУГЕ CAВЕЗНЕ ЛИГЕ  -  ГРУПА ВОЈВОДИНА ЗА 2018.  ГОДИНУ 

  

Члан 1. 
 

Шаховски савез Војводине  организује Другу Савезну лигу група - Војводина 
у Хотелу-Ресторану «ФОНТАНА» у Новом Саду, од 13. 11. - 20. 11. 2018. године.  
 

Члан 2. 
 

Право играња у Другој Савезниј  лиги - Војводина у 2018. години имају екипе: 
 

1 Ш.К. „СТАРА ПАЗОВА“ СТАРА  ПАЗОВА 
2 Ш.К. „ПОЛЕТ“  РАСТИНА 

3 Ш.К. „БАЧКА“  ПАЧИР 

4 Ш.К. „ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД 
5 Ш.К. „НАФТАГАС“ ЕЛЕМИР 

6 Ш.К. „СЕНТА“  СЕНТА 

7 Ш.К. „БУДУЋНОСТ“  СРПСКА  ЦРЊА 
8 „СОМБОРСКИ Ш.К. “ СОМБОР 

9 Ш.К. „КРАЉИЦА“ ПТТ   ПЕТРОВАРАДИН 

10 Ш.К. „МЛАДОСТ“  НОВА  ПАЗОВА 
11 Ш.К. „БАТА ЋОСИЋ“  ОПОВО 

                                               
     Члан 3. 

 

Такмичење се игра по једноструком Бергер систему у 11 кола.  
Клубови наведени у члану 2. овог Правилника могу наступати на такмичењу 

само са играчима који су регистровани према важећим прописима за 2018. годину.  
Екипу чине 6 играча и 4 резерве. Када су у питању страни играчи број 

резерви може бити неограничен, али у појединим колима може наступити само 
један страни играч.   

Члан 4. 
 

Друга Савезна лига Србије – група Војводина игра се по ФИДЕ правилима и 
Правилнику о екипним такмичењима  ШС Војводине. 

Темпо игре је  90 минута по играчу до краја партије уз бонус од 30 секунди по 
потезу почевши од првог потеза.  ( Време на часовнику је увек до краја партије.) 

Појединачни резултати ће се рејтинговати. 
Дозвољено време за кашњење на партију је 30 минута, од времена заказаног 

за почетак партије.  
 
Играч који касни на партију, приликом доласка обавезан је да се  јави судији. 

 
Члан 5. 

 

Техничка конференција, на којој су обавезни да присуствују капитени свих 
екипа, одржаће се у сали за игру Хотела-Ресторана „ФОНТАНА“ 09. новембра  у 
15,00 часова. На техничкој конференцији прочитаће се Правилник такмичења, а 
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капитени свих екипа су дужни да на унифицираном обрасцу предају основне 
саставе уз важеће такмичарске књижице. 

 
Основни састав може бити постављен произвољно без обзира на шаховске 

титуле и рејтинг. 
   Члан 6 

 

Свечано отварање обавиће се 09. новембра  у 16,15 часова. Одмах по 
окончању свечаног отварања,  почеће прво коло. 
 Чланови екипа обавезни су да присуствују церемонијама свечаног отварања 
и затварања такмичења  Друге Савезне лиге - Војводина. 
 

Члан 7. 
 

Распоред играња друге савезне лиге група Војводина је следећи: 
 

09.11.2018.год.  у  16.15 час.     Свечано отварање  
09.11.2018.год.  по ок.Св.отв. I       коло – сала Хотела »ФОНТАНА«  
10.11.2018.год.  у  16.30 час.     II      коло  – сала Хотела »ФОНТАНА« 
11.11.2018.год.  у    9.45 час.    III     коло  – сала Хотела »ФОНТАНА« 
11.11.2018.год.  у  16.30 час.    IV     коло  – сала Хотела »ФОНТАНА« 
12.11.2018.год.  у  16.30 час.     V      коло  – сала Хотела »ФОНТАНА« 
13.11.2018.год.  у    9.45 час.    VI     коло  – сала Хотела »ФОНТАНА« 
13.11.2018.год.  у  16.30 час.   VII    коло  – сала Хотела »ФОНТАНА« 
14.11.2018.год.  у  16.30 час.  VIII   коло – сала Хотела »ФОНТАНА« 
15.11.2018.год.  у    9.45 час.    IX    коло – сала Хотела »ФОНТАНА« 
15.11.2018.год.  у  16.30 час.    X      коло  – сала Хотела »ФОНТАНА« 
16.11.2018.год.  у  14.00 час.    XI     коло – сала Хотела »ФОНТАНА« 
 
Свечано затварање обавиће се15 минута по завршетку последње партије   
 

 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 ШСВ. 

Измена састава врши се искључиво на обрасцима организатора, а исте ће 
примати дежурни судија у сали за игру за преподневна кола од 9.00 до 9,30 сати а 
за поподневна кола од 15,45 до 16,15 сати, а за последње коло од 13,15 до 13.45 
сати. 

Изузетно за прво коло 09.11.2018. измена састава примаће до почетка 
свечаног отварања,тј. До 16.15 

Измена састава за поједино коло пуноважна је само уз потпис капитена 
екипе. 

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 ће се одредити према следећим 
критеријумума: 
 - већи број поена; 
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- међусобни резултат  (резултати); 
- бољи успех према Сонеборн – Бергер систему примењен на  меч бодове;          
- уколико је све једнако, одиграће се накнадни меч или мечеви екипа, које 

деле критично место. 
Члан 10. 

 

Победничка екипа стиче право играња у Првој лиги  Србије за 2019. годину. 
 и добија пехар у трајно власништво, а чланови три првопласиране екипе 

одговарајуће медаље. 
 
Две  последње пласирана екипа, тј. десета и једанаеста испадају из лиге и 

прелазe у нижи ранг такмичења.  
 

Члан 11. 
 

Главни судија Друге Савезне лиге Србије група Војводина је Милорад 
Маравић међународни судија а његов замениk je Ратко Пижурица  међународни 
судија. 

 
Директор турнира је Г.М. Дражић Синиша 
 

Члан 12. 
 

Одлуке главног судија су извршне, а на њих се може уложити жалба 
Турнирском одбору најкасније један сат по завршетку кола.  

Жалба се таксира са 2.500,00 динара.   
Жалба се предаје главном судији у писаној форми, 
Турнирски одбор доноси одлуку најкасније до почетка  наредног кола  и она 

је коначна.  У последњем колу одлука се доноси одмах по завршетку кола.   
 

Члан 13. 
 

                                      Турнирски одбор сачињавају: 
 

1. Бриндза Иштван      ИА                  председник 
2. Укропина  Дарко      ФА                  члан 
3. Станојевић Бранко      члан 
 

              Њихови заменици су: 
 

1. Попов Синиша    заменик 
2. Скоко Милан    заменик 
 

 
Члан 14. 

 

У простору за игру могу бити само играчи чије су партије у току и капитени 
екипе. Играчи који заврше партију, дужни су да одмах напусте простор за игру. 
Анализа партија у простору за игру строго је забрањена. Под простором за игру 
подразумева се комплет сала и нузпросторије. Пушење у сали је забрањено. 

Капитен екипе чија екипа заврши меч не може бити у простору за игру. 
 
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. Међутим ако је позиција таква, да противник не 
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може партију добити, никаквом серијом легалних потеза, резултат је 0:0,5 или 
0,5:0. 

Уколико играч почне игру на табли за коју није пријављен, он ће бити 
контумациран за то коло и изгубиће партију на табли на којој је по саставу екипе 
требао играти. Партија коју је почео тај контумацирани играч је неважећа и она се 
поништава а играч противничке екипе је обавезан да игра са играчем који је 
исправно требао играти на предметној табли.  

 
Члан 15. 

 
Играчи су дужни да се строго придржавају прописаних правила о 

записивању потеза. Формулар мора бити попуњаван уредно и стално на увиду 
судије, а по завршетку партије, сваки играч је дужан да свој оригинални формулар 
преда судији . 

 
После сваког кола резултати и партије ће бити објављивани на сајтовима:    
 

www.vojvodinachess.net   , 
www.chess-results.com  и 
www.chessnovisad.in.rs 

 

Члан 16. 
 

Све што није обухваћено овим Правилником у погледу правила игре и 
турнирских правила, решиће главни судија на основу важећих правила ФИДЕ и 
ШС Војводине.   
 

Члан 17. 
 

Овај Правилник прописао је Шаховски савез Војводине и сви учесници 
дужни су да га се придржавају. 

 

Своју сагласност са Правилником потврдиће у име екипа капитени својим 
потписом. 

 
 
 
 

У Новом Саду,  09. 11. 2018. године           ШАХОВСКИ   САВЕЗ    ВОЈВОДИНЕ 
 
            Генерални Секретар  

Данко Бокан 

 

http://www.vojvodinachess.net/
http://www.chess-results.com/
http://www.chessnovisad.in.rs/

