ПРАВИЛНИК
ДРУГЕ САВЕЗНЕ ЛИГЕ - ГРУПА ВОЈВОДИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
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Члан 1.
Шаховски савез Војводине организује Другу Савезну лигу група - Војводина
у Хотелу «ФОНТАНА» у Бачкој Паланци, од 23.10. - 30.10. 2021. године.
Члан 2.
Право играња у Другој Савезниј лиги - Војводина у 2021. години имају
екипе:
(Екипе су увршене у табелу по извученим турнирским бројевима)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ш. К. „БАЧКА ПАЛАНКА“
Ш. К. „ЦАР УРОШ“
Ш. К. „БАТА ЋОСИЋ“
Ш. К. „КРАЉИЦА-ПТТ“
Ш. К. „МЛАДОСТ“
Ш. К. „БАЧКА“
Ш. К. „КРАЈИНА“
Ш. К. „ВОЈВОДИНА “
Ш. К. „ПОЛЕТ“
Ш. К. „МЛАДЕНОВО“
„СОМБОРСКИ“ Ш. К.
Ш. К. „СЕНТА“

Б. Паланка
Јазак
Опово
Петроварадин
Нова Пазова
Пачир
Крајишник
Нови Сад
Растина
Младеново
Сомбор
Сента

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
2021. 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.)
Партије се записују у дупликату, по могућности читко. Оригинали припадају
организатору, а копије играчима.
Појединачни резултати ће се рејтинговати.

Дозвољено време за кашњење на партију је 30 минута, од времена
заказаног за почетак партије.
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Играч који касни на партију, приликом доласка у салу, 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 „Фонтана“ 23. октобра у 15,30 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.
На техничкој конференцији, капитени за све чланове Екипе дужни су предати
изјаву, да исти у протеклих 10 дана нису били у свесном контакту са особом којој
је потврђена болест COVID-19.
Такмичар не може наступити на такмичењу без дате Изјаве везано за болест
COVID-19
Сви такмичари, судије и организатори такмичења дужни су да поштују и
придржавају се мера и препорука Владе Републике Србије и Кризног штаба које су
на снази током свих дана трајања такмичења.
Такмичари су дужни да поштују минимални стандард одевања (кошуље и
мајице са рукавима који покривају рамена, панталоне преко колена, тренерке,
патике, ципеле, сандале или чизме). Играч који не поштује правила облачења неће
моћи да наступи у односном колу. За контролу правила облачења надлежан је
главни судија.
Члан 6
Свечано отварање обавиће се 23. октобра у 16,45 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:
23.10.2021. год.
23.10.2021. год.
24.10.2021. год.
24.10.2021. год.
25.10.2021. год.
26.10.2021. год.

у 16.45 час.
Свечано отварање
по ок.Св.отв. I коло – сала Хотела »Фонтана«
у 10.00 час. II коло – сала Хотела »Фонтана«
у 17.00 час. III коло – сала Хотела »Фонтана«
у 17.00 час. IV коло – сала Хотела »Фонтана«
у 10.00 час. V коло – сала Хотела »Фонтана«

26.10.2021. год.
27.10.2021. год.
28.10.2021. год.
28.10.2021. год.
29.10.2021. год.
30.10.2021. год.

у
у
у
у
у
у

17.00 час.
17.00 час.
10.00 час.
17.00 час.
17.00 час.
10.00 час.

VI
VII
VIII
IX
X
XI

коло – сала Хотела »Фонтана«
коло – сала Хотела »Фонтана«
коло – сала Хотела »Фонтана«
коло – сала Хотела »Фонтана«
коло – сала Хотела »Фонтана«
коло – сала Хотела »Фонтана«
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Свечано затварање обавиће се 15 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 16,00 до 16,30 сати.
Изузетно за прво коло 23.10.2021. измена састава примаће до 30 мин пре
почетка свечаног отварања, тј. до 16.15.
Измена састава за поједино коло пуноважна је само уз потпис капитена
екипе. Измена састава се може послати и SMS поруком до времена, до када се
предају измене састава, на телефон главног судије 064 215-1671, али искључиво
са мобилног телефона капитена екипе, који је регистрован на обрасцу основног
састава.
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
- 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 2022. годину и добија
пехар у трајно власништво, а чланови три првопласиране екипе одговарајуће
медаље.
Три последње пласиранe екипе, тј. десета, једанаеста и дванаеста испадају
из лиге и прелазe у нижи ранг такмичења.
Члан 11.

Главни судија Друге Савезне лиге Србије група Војводина је Бриндза4
Иштван међународни судија а заменик главног судије je Велибор Ћирјанић
међународни судија, а судија је Ћировић Милако национални судија.
Директор турнира је Зоран Станимировић међународни судија а технички
директор Краљ Небојша.
Члан 12.
Одлуке главног судија су извршне, а на њих се може уложити жалба
Турнирском одбору најкасније један сат по завршетку кола, уз предходну писмену
најаву на записнику одмах по завршетку спорног меча. У противном жалба се не
разматра.
Жалба се таксира са 10.000,00 динара.
Жалба се предаје главном судији у писаној форми уз доказ о уплати таксе
од 10.000 динара на рачун ШС Војводине, 340-1945-12. Турнирски одбор доноси
одлуку најкасније 2 (два) сата пре почетка наредног кола и она је коначна.
У случају позитивне одлуке, такса се враћа уплатиоцу. У последњем колу

одлука се доноси одмах по завршетку кола.
Члан 13.
Турнирски одбор сачињавају:
1. Станимировић Зоран ИА
2. Ђачанин Горан РС
3. Влајковић Горан НА

председник
члан
члан

Њихови заменици су:
1. Маравић Милорад ИА заменик

2. Миладинов Милан ИА заменик

Члан 14.
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, и
губи партију контумацијом. 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.
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Сви такмичари, капитени и судије у сали за игру морају носити маске, осим
играча и судија који седе за својим столом и играју партију (а и њима се
препоручује). Уколико играч мора да устане, из било ког разлога, од стола на коме
игра своју партију, дужан је да носи маску. Играч који устане од стола без маске
биће опоменут од стране судије и неће имати никакве последице. Друга опомена
због неношења маске (кад не седи за својим столом) се рачуна као редовна
опомена у току партије. Након две опомене, по овом или другом прекршају у
партији играч губи партију кад заради трећу опомену. Такмичари, капитени,
техничка лица и организатори такмичења, ван сале за игру, у затвореном простору
обавезни су носити заштитну маску. Током шетње салом за игру такмичари треба
да одржавају међусобно одстојање од најмање 1,5 метра.

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 своју партију, дужни су одмах напустити салу за игру, и у
исту се више не могу враћати. Капитен екипе чија екипа заврши меч, може остати у
сали за игру, али 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 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 потписан од оба играча и са уписаним резултатом 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.
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Члан 17.
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Војводине и сви учесници
дужни су да га се придржавају.
Своју сагласност са Правилником екипе потврђују предајом потписаног
основног састава од стране капитена или заменика капитена.
Нови Сад, 23. 10. 2021. године

ШАХОВСКИ САВЕЗ

ВОЈВОДИНЕ

Генерални секретар
Данко Бокан

