ПРАВИЛНИК
27. OTВОРЕНОГ ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ ЗА ЖЕНЕ
Нови Сад, 28.10.- 31.10. 2021. године
Члан 1.
Шаховски савез Војводине организује 27. ОТВОРЕНО ЕКИПНО ПРВЕНСТВО У
ШАХУ ЗА ЖЕНЕ за 2021. године у хотелу «Путник» у Новом Саду у времену од
28. октобра до 31. октобра 2021. године.
Члан 2.
Право играња на 27. ОТВОРЕНОМ ЕКИПНОМ ПРВЕНСТВУ У ШАХУ ЗА ЖЕНЕ
за 2021. годину (Другој шаховској лиги Србије - Војводина у 2021. години за ЖЕНЕ)
имају све регистроване екипе клубова са територије Војводине.
На основу Правилника о такмичењима Шаховског савеза Војводине
ОБАВЕЗНО МОРАЈУ ДА УЧЕСТВУЈУ ЕКИПЕ КЛУБОВА ПРВЕ МУШКЕ ШАХОВСКЕ
ЛИГЕ СРБИЈЕ као и екипе клубова чланова Друге лиге Србије група Војводина за
2021. годину. Екипе клубова са територије Војводине, чије су се екипе такмичиле у
Првој лиги Србије за жене 2020. године, не морају да учествују.
Члан 3.
Такмичење се игра по Швајцарском систему у 5 кола.
Клубови наведени у члану 2. овог Правилника могу наступати на такмичењу
само са играчицама које су према важећим прописима регистроване за 2021.
годину.
Екипу чине 3 играчице и 2 резерве. Када су у питању стране играчице, број
резерви може бити неограничен, али у појединим колима може наступити само
једна страна играчица.
Члан 4.
27. ОТВОРЕНО ЕКИПНО ПРВЕНСТВО У ШАХУ ЗА ЖЕНЕ за 2021. годину игра
се по ФИДЕ Правилима шаховске игре и Правилницима ШС Војводине.
Темпо игре је 90 минута по играчици плус 30 секунди по одиграном потезу
до краја партије. Турнир се рејтингује код ФИДЕ.
Дозвољено време за кашњење на партију је 59 минута и 59 секунди, од
времена заказаног за почетак партије. Играчица која закасни на партију мора се
јавити судији приликом доласка на партију.
Члан 5.
Техничка конференција, на којој су обавезни да присуствују капитени свих
екипа, одржаће се у сали за игру 28. октобра 2021. у 15,00 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 28. октобра у 16,15 часова. Одмах затим
почеће прво коло.
Церемонија проглашења коначног пласмана обавиће се 15 минута по
завршетку последње партије 5 кола – 31. октобра.
Чланови свих екипа обавезни су да присуствују церемонијама отварања и
затварања такмичења 27. ОТВОРЕНОГ ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА У ШАХУ ЗА ЖЕНЕ за
2021. годину.
Члан 7.
Распоред играња
28.10.2021. свечано отварање у 16.15 часова
1. коло одмах после отварања
29.10.2021. 2. коло од 16.30 часова
30.10.2021. 3. коло од 10.00 часова
30.10.2021. 4. коло од 16.30 часова
31.10.2021. 5. коло од 10.00 часова
31.10.2021. Свечано затварање 15 минута по завршетку кола
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 дежурни судија у сали за игру најкасније 15 минута пре почетка дотичног
кола.
Изузетно за прво коло 28.октобра измену састава примаће дежурни судија
до почетка свечаног отварања.
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 непарног броја екипа, слободној (неупареној) екипи се додељује 3
меч бода и 1,5 поен.
У случају деобе критичних места пласман ће се одредити према следећим
додатним критеријумума:
- већи број поена;
- међусобни резултат (резултати);
- бољи успех према Сонеборн – Бергер систему примењен на бодове;
Уколико је све једнако одиграће се накнадни меч или меч - турнир по
завршетку лиге.

Члан 10.
Победничка екипа стиче право играња у Првој лиги Србије за жене за 2022.
годину.
Победничка екипа добиће пехар у трајно власништво, а чланови три
првопласиране екипе одговарајуће медаље.
Члан 11.
Главни судија 27. ОТВОРЕНОГ ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА У ШАХУ ЗА ЖЕНЕ за
2021. годину Војводина је Алмир Гагић, национални судија, а његов заменик је
Драгољуб Рацић, национални судија.
Директор турнира је Станимировић Зоран.
Члан 12.
Одлуке судија су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском
одбору најкасније један сат по завршетку сеансе. Жалба се таксира са 6.000,00
динара. У случају негативне одлуке по жалби такса се не враћа.
Жалба се предаје главном судији у писаној форми,
Турнирски одбор доноси одлуку најкасније 1 сат пре почетка наредног кола
и она је коначна. У последњем колу одмах по завршетку кола.
Члан 13.
Турнирски одбор сачињавају:
1. Петар Миличевић
2. Uzelac Iva
3. Stojadinov Svetlana

председник
члан
Бо члан

Њихови заменици су:
1. Milan Miladinov
2. Petar Nikolić
Члан 14.
У простору за игру могу бити само играчице чије су партије у току и капитени
екипа. Играчице које заврше партију, дужне су да одмах напусте простор за игру.
Анализа партија у простору за игру строго је забрањена.
Пре уласка у салу за игру играчице морају одложити мобилне телефоне.
Свако поседовање или оглашавање мобилног телефона у току партије
казниће се губитком партије. Међутим ако је позиција таква да противник не може
да је добије никаквом серијом легалних потеза, његов скор је нерешен.
Члан 15.
Такмичари, капитени, техничка лица и организатори такмичења, ван сале за
игру, у затвореном простору обавезни су носити заштитну маску.
У салу за игру могу ући само такмичари екипа које у тој сали играју и
њихови капитени. Лице које врши послужење такмичара, мора имати маску.

Свим такмичарима који наступају у такмичењу, Судија, или за то одређено
лице, безалкохолним топломером мери температуру, ако је она већа од 37,5
степени, у интервалима од по 10 мин. врше се још два мерења. Играч који и после
трећег мерења има већу температуру од 37,5 степена, не може наступити у мечу, а
његовој екипи се дозвољава замена тог играча. Препоручујемо да због ове
обавезне мере, такмичари дођу у салу 15-20 мин. пре почетка меча, у супротном
изгубљено време док процедура мерења температуре траје, ићи ће на штету
такмичара, или његове евентуалне замене, у колико је она потребна.
Сви такмичари, капитени и судије у сали за игру не морају носити маске, али
се оне препоручују. По могућности треба држати међусобно одстојање од најмање
1,5 метра.
Члан 16.
Играчице су дужне да се строго придржавају прописаних правила о
записивању потеза. Формулар мора бити попуњаван уредно и стално на увиду
судије.
Резултати ће бити објављивани на сајту: www.vojvodinachess.net и на сајту:
www.chess-results.com и www.chessnovisad.in.rs

Члан 17.
Све што није дефинисано овим Правилником у погледу правила игре и
турнирских правила, решиће главни судија на основу важећих прописа.
Члан 18.
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Војводине и Oрганизатор.
Предајом и потписом основних састава од стране капитена екипа сматра се
да су прихваћене одредбе овог Правилника.
Своју сагласност са Правилником потврдиће у име екипа, капитени својим
потписом при предаји састава.
У Новом Саду, 15. 10. 2021. г.

ШАХОВСКИ САВЕЗ

ВОЈВОДИНЕ

Председник Станимировић Зоран

