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Жиро рачун: 340-1945-12  
ПИБ бр. 101631739;    Матични бр. 08088152 

Шифра делатности бр. 92622;   телефон/фаx: 021 572-238 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------                                                

П Р О П О З И Ц И Ј Е 

ЗОНСКЕ ЛИГЕ СРЕМ за 2018. ГОДИНУ 
 

 Такмичење се одржава по Бергеровом систему једнокружно и почиње 13. маја 2018. године. 

Састав поједине екипе је произвољан и састоји  се  од 6 (шест) играча (5 сениора+1 

омладинац/омладинка или жена) са обавезом да они  наступе на шестој  табли. Омладинац је 

такмичар који је рођен 1998. године и млађи! Обавезно је да су сви чланови екипе регистровани 

код Шаховског савеза Војводине и да имају оверене такмичарске књижице за 2018. годину. Пред 

сваки меч капитен предаје судији састав своје екипе. Уз састав капитен је обавезан да преда на 

увид и такмичарске књижице, без којих екипа не може да наступи. Састав екипе може се дати по 

слободном избору без обзира на категорију и рејтинг. Уколико се деси да неки играч седне на 

погрешну таблу у односу на којој је пријављен и започне партију, он губи контумацијом партију 

на табли где је требао да наступи а партија коју је почео на погрешној табли се поништава и у њој 

се нормално састају, они који су по предатим саставима и требали тамо да играју.  

 Темпо игре је 90 минута за 30 потеза и 30 минута по играчу до краја партије. Сви мечеви 

играју на механичким сатовима.  

Домаћин је обавезан да обезбеди опрему за игру.  
 
 

 Члан 10.2 Правила игре ФИДЕ се НЕ ПРИМЕЊУЈЕ! 
 

 Домаћа екипа има беле фигуре на непарним таблама. Гостујућа екипа сноси своје трошкове 

пута, а домаћин је дужан да обезбеди пригодну салу и реквизите за игру. 

 Судије за све мечеве одређује координатор - водитељ лиге у сарадњи са Комесаром за 

суђење ШС Војводине. 

 Домаћин је дужан да делегираном судији исплати путне трошкове (ако их има) и судијску 

таксу која износи 1.400,00 динара. 
 

 Уколико делегирани судија не дође у заказано време, меч ће се одржати, а судиће домаћи 

судија. 

 Мечеви се играју према распореду који садрже ове пропозиције са почетком у 10 часова. 

Уколико је такмичарска комисија прихватила захтев неког клуба за измену термина играња 

мечева када је он домаћин, онда је тај термин обавезно унети у ове пропозиције у табелу распоред 

играња. 

 Одлагање мечева није дозвољено једино се исти могу играти раније у току недеље уколико 

се обе екипе међусобно о томе договоре и обавесте координатора лиге и овај Савез и делегираног 

судију. Изузетно меч се може одложити уз сагласност овог Савеза уколико најмање 2 (два) члана 

екипе учествују на државном или међународном такмичењу, или због више силе али не у последња 

3 (три) кола. 

У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци 

пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање 

спортских активности, односно делатности (Правилник о утврђивању здравствене способности 

спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима члан 3. 

Став 1) 

Одмах по завршетку меча, а најкасније у недељу до 18 х,  судија или капитен домаће екипе 

меча треба да пошаље записник  са меча Координатору лиге путем VIBERA, WhatsAPP или на 

електронску адресу: skbanovcidunav@gmail.com    

Судије мечева или капитени екипа  са појединих мечева  обавезне су  да  по завршетку 

меча, о резултату  известе комесара лиге СМС поруком на   моб/тел: 064/11-36-478. 
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Оригиналне записнике судија меча треба да чува до краја лиге. 

Пропозиције Зонске лиге, као и праћење резултата у току лиге пратиће се на 

сајту www.vojvodinachess.net под Такмичења / Зонска лига Срем 2018. ,  www.chess-results.com  под 

СРБ, и на сајту www.skbanovcidunav.com  
 

 Записник попунити читко, штампаним словима са пуним именом и презименом и тачним 

датумом рођења играча, како би лига могла бити рејтингована без проблема. По могућности 

уписати и ФИДЕ Ид. број играча. 

 Све евентуалне примедбе као и најаву жалбе капитени су дужни да унесу у записник, а клуб 

који је незадовољан одлуком судије у мечу обавезан је да у року од 48 часова по завршетку меча 

уложи жалбу Такмичарској комисији ШС Војводине. Жалба се не може уложити, уколико није 

стављена најава у записник меча. Уз жалбу треба уплатити 2.000,00 (две хиљаде) динара на име 

таксе која се жалиоцу враћа у случају повољног решења жалбе. Жалбе без доказа о уплаћеној 

такси неће се разматрати. Такса се уплаћује на жиро рачун Шаховског савеза Војводине број: 340-

1945-12. 

 У случају да нека екипа иступи са такмичења или изгуби један меч без игре а одиграла је 

мање од половине мечева, онда се она брише из даљег такмичења, а дотадашњи резултати се 

поништавају. Ако је одиграла половину или више од половине мечева тада преостале мечеве губи 

са “0” (нула), а противници у следећим колима добијају онолико поена колико је та екипа највише 

изгубила у једном мечу у току такмичења, али не мање од 3,5 поена! Ово се решава према члану 34  

Правилника о екипним такмичењима. 

 Екипе које неоправдано напусте такмичење биће кажњене пребацивањем у најнижи ранг 

такмичења као и новчано - највише до 10.000,00 (десетхиљада) динара. 

 Коначан пласман се одређује на основу збира укупно освојених МЕЧ БОДОВА. Победа у 

мечу се вреднује са 3 меч бода, нерешен резултат са 1 меч бодом, а изгубљен меч без бодова. У 

случају да две или више екипа имају исти број меч бодова, одлучује већи број укупно освојених 

поена, па затим бољи међусобни резултат екипа које деле место, потом бољи успех по Сонеборн – 

Бергеру (примењен на меч бодове), а ако је све исто одлучује накнадни меч односно мечеви екипа 

које деле критично место. 
   

 Првопласирана екипа се пласира у Сремску лигу 2019. год.  

 Из лиге испада по 1 (једна) најслабије пласирана екипа и још онолико екипа колико 

испадне из Друге лиге Србије - група Војводина, са те територије. У случају да првак одустане од 

вишег ранга, његово место заузима другопласирана екипа. 

 Све што није обухваћено овим Пропозицијама решаваће се у складу са важећим ФИДЕ 

правилима шаховске игре и Правилницима ШС Војводине. 
  

НА СВИМ ЗВАНИЧНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ВОЈВОДИНИ ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ И 

УПОТРЕБА АЛКОХОЛА! ОБАВЕЗУЈУ СЕ СУДИЈЕ НА СТРИКТНО ПОШТОВАЊЕ ОВЕ 

ОДЛУКЕ! Поседовање мобилног телефона у сали за игру није дозвољено макар и није укључен и 

оно се кажњава губитком партије. Пре почетка меча играчи који имају мобилни телефон код себе, 

даће га судији на чување а у противном ризикују губитак партије. Судија ће до краја меча чувати 

примљене мобилне телефоне. Није предвиђено да судија претреса било кога за време меча али 

мора реаговати ако уочи прекршај. 
 
 

 

 

РАСПОРЕД ИГРАЊА за Зонску лигу Срем 

 

        1. коло се игра         13. маја       2018. године 

        2. коло се игра         20. маја       2018. године 

       3. коло се игра         27. маја       2018. године 

        4. коло се игра         03. јуна        2018. године 

       5. коло се игра         10. јуна        2018. године 

      --------------------  П А У З А  -------------------------- 

       6. коло се игра         02. септембра       2018. године 

       7. коло се игра         09. септембра       2018. године 

       8. коло се игра         16. септембра       2018. године 

       9. коло се игра         23. септембра       2018. Године 
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Клуб мејл ( електронска адреса ) телефон адреса 
одигравања 

име и 
презиме 

Словен 3 dragantsc@gmail.com 069/476-5350 JНА 128, Рума Драган Тешић 

ШК Слога 
Инђија 3 

zoran.bakvic@gmail.com  064/132-51-20 Војводе Степе 34, 

Инђија 

Миленко 

Мандић 

ШК ЛСК 
Лаћарак 

mastrapovici@yahoo.com  064/6717-116 1.Новембар 252 

Лаћарак 

Владимир 

Маштраповић 

ШК Бриле 
Рума 

sahklubbrile@gmail.com 062/476-211  Рума Вељка 

Дугошевића 142 

Драгиша 

Јакић 

ШК Доњи Срем 
Пећинци 

bozaprhovo@gmail.com 064/160-7098 Дом културе, 

Слободана Бајића 1 

Божидар 

Јовановић 

ШК Бановци 
Дунав 2 

skbanovcidunav@gmail.com 064/1136-478 ЦМЗ бб Бановци 

Дунав 

Миодраг 

Станковић 

Платичево lukazagorac2302@gmail.com 063/331-622 Лале Јанића 25 

Платичево 

Лука Загорац 

ШК Сремац 
Черевић 

nenadstjepanovic60@gmail.com 064 153 5864 Димитрија 

Лазарова 40 

Ненад 

Стјепановић 

ШК Подунавац 
Белегиш 

aleksandarverencevic@gmail.com  062/210-638 Краља Петра I 22 Милан 

Веренчевић 

ШК Баноштор miroljubs92@gmail.com  063/82528-55 Светозара 

Марковића 76 

Мирољуб 

Стојковић 
 

 Клубови су обавезни да екипама које им долазе у госте путем координатора лиге доставе тачну 

адресу просторије у којима ће се мечеви играти.  Исту обавезу клуб домаћин има и према 

делегираном судији.  

 Све последице које могу проистећи из непоштовања ове одредбе сноси клуб домаћин! 

 Уз ове Пропозиције се доставља комплетан распоред играња за 1-9. кола са извученим 

турнирским бројевима. 
 

  ЛИГЕ ЋЕ БИТИ РЕЈТИНГОВАНЕ КОД ФИДЕ!! 
 

  КОТИЗАЦИЈА КЛУБОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЛИГИ ИЗНОСИ 5500,00 ДИНАРА И  ПЛАЋА 

СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 12. МАЈА 2018. ГОДИНЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН ШС ВОЈВОДИНЕ  БР. 340-

1945-12 

 КЛУБОВИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ПЛАТЕ И РЕЈТИНГ ТАКСУ ОД 500 ДИНАРА ПО 

РЕЈТИНГОВАНОМ ИГРАЧУ КОЈЕГ  СУ  РЕГИСТРОВАЛИ  ЗА  ИГРУ. УПЛАТУ ТРЕБА 

ИЗВРШИТИ ПРЕМА ДОБИЈЕНИМ ПРЕДРАЧУНИМА ОД ШАХОВСКОГ САВЕЗА 

ВОЈВОДИНЕ. 

  

ЕКИПЕ КОЈЕ НЕ УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈУ И РЕЈТИНГ ТАКСУ НЕ МОГУ НАСТУПИТИ У 

ЛИГИ ЗА 2018. Г. 

 

 

 

 Нови Сад/Бановци Дунав  07. 05. 2018.                    За  Шаховски Савез Војводине 

                                         Координатор лиге:  

                                              Миодраг Станковић, ФА             
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