
 
 

ПРАВИЛНИК  
 

Финала купа ШС Војводине за сениоре за 2018 годину 

 Нови Бановци у мотелу НБ улица Светосавкса бр.181 од  
27. априла до 30. Априла 2018. године 

 
Члан 1. 

Шаховски савез Војводине организује Финале купа ШС Војводине  у 
Новим Бановцима  у  времену од 27. Априла до 30. априла 2018. године.  
 

Члан 2. 
Право играња на Финалу купа ШС Војводине имају све регистроване 

екипе које су се пласирале из предтакмичења, резерве из предтакмичења, а 
затим екипе прве и друге лиге као и на основу прошлогодишњег пласмана : 
ПЕНЗИОНЕР - Суботица, ХЕРЦЕГОВАЦ - Гајдобра и СРЕМАЦ - Војка. 

 
Члан 3. 

Такмичење се игра по Швајцарском  систему у 5 кола. Четири 
најуспешније екипе се пласирају у Финале купа Србије које је на програму 
од 24. до 27. Маја 2018. 

Клубови наведени у члану 2. овог Правилника могу наступати на 
такмичењу само са играчима који су према важећим прописима 
регистровани за 2018. годину.  

Екипу чине 4 играча и 4 резерве.    
 

Члан 4. 
 Финале купа ШСВојводине игра се по ФИДЕ правилима шаховске игре 

и Правилницима ШС Војводине. Игра се дигиталним сатовима. 
Темпо игре је  90 минута по играчу плус 30 секунди додатка после 

сваког потеза. Кашњење на партију се толерише 59 мин и 59 секунди и биће 
урачунато играчу који касни као време које је потрошио на размишљање. 

Турнир се рејтингује. 
  

 
Члан 5. 

Техничка конференција, на којој су обавезни да присуствују капитени 
свих екипа, одржаће се у сали за игру 27. Априла 2018  у 16,00 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.  

Основни састав може бити постављен произвољно без обзира на 
шаховске титуле и рејтинг.  

 



 
 

Члан 6 
Свечано отварање обавиће се 27. Априла у 16,25 часова.  
Одмах затим почеће прво коло. 
Церемонија проглашења коначног пласмана обавиће се по завршетку 
последњег кола  30. априла. 

  
 
 

Члан 7. 
Распоред играња 
 
27.04.2018.         свечано отварање у 16,25 часова 
   1. коло од 16,30 
 
28.04.2018.   2. коло од 16.30 часова 
    
29.04.2018. 3. коло од 10.00 часова  

4. коло од 16.30 часова 
 

30.04.2018.         5. коло од 10.00 часова 
     
30.04.2018. Свечано затварање  
  
 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 на следеће начине: 
- на обрасцима организатора, а исте ће примати дежурни судија у 

сали за игру почев од 45 минута пре а најкасније 30 минута пре почетка 
кола. 

- путем смс поруке, у случају да екипе путују, с тим да се приликом 
предаје основног састава наведе телефон са ког ће се слати порука. 

- путем мејла на skbanovcidunav@gmail.com  
За прво коло 27. априла измену састава примаће судија  уз предају и 

основног састава.  
Измена састава за поједино коло меродавна је само уз потпис 

капитена екипе, уколико се то чини на обрасцу организатора. 
 

 
 

mailto:skbanovcidunav@gmail.com


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: 
 - меч бодови 

- збир освојених поена; 
- Бухолц 
- бољи успех према Сонеборн – Бергер систему примењен на бодове; 
- међусобни резултат  (резултати); 
- жреб 

 
 

Члан 10. 
Победничка екипа добиће пехар, а чланови три првопласиране екипе 

одговарајуће медаље. 
 

 
Члан 11. 

Главни судија Финала Купа ШС Војводине  за 2018. годину  је ФА 
Миодраг Станковић, а помоћник НА Душан Игњатовић. 

Директор турнира је  Зоран Станимировић. 
 
 

Члан 12. 
Одлуке судија су извршне, а на њих се може уложити жалба 

Турнирском одбору најкасније 30 минута по завршетку сеансе. Жалба се 
таксира са 2.000,00 динара.У случају да се жалба реши неповољно за 
жалиоца такса се не враћа.   

Жалба се предаје главном судији у писаној форми, 
Турнирски одбор доноси одлуку одмах а најкасније 1 сат  пре почетка 

наредног кола  и она је коначна.   
 
 

Члан 13. 
 
Турнирски одбор сачињавају: 
 
1.  Милорад Маравић          , председник 
2.  Владимир Шарић             , члан 
3.  Срђан Рогаћ              , члан 

 
Њихови заменици су: 

1. Миленко Мандић  
2.  Жељко Скопљак  



 
Члан 14. 

У простору за игру могу бити само играчи чије су партије у току и 
капитени екипа. Играчи који заврше партију, дужни су да одмах напусте 
простор за игру. Анализа партија у простору за игру строго је забрањена.  

Забрањено је уношење мобилних телефона у простору за игру.  
У случају да се мобилни телефон у току партије пронађе код играча 

казниће се губитком партије.  
 
 

Члан 15. 
Играчи су дужни да се строго придржавају прописаних правила о 

записивању потеза. Формулар мора бити попуњаван уредно и стално на 
увиду судије.   

 
 

Члан 16. 
Све што није дефинисано овим Правилником у погледу правила игре и 

турнирских правила, решиће главни судија на основу важећих прописа.   
 

 
 

Члан 17. 
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Војводине и организатор. 
Предајом основних састава од стране капитена екипа сматра се да су 

прихваћене одредбе овог Правилника.   
 
 
 
 
 У Новим Бановцима, 27 04.2018.          ШАХОВСКИ САВЕЗ    ВОЈВОДИНЕ 
           Секретар Данко Бокан 
 
 
 
 
 
 


