Шаховски савез Војводине
21000 Нови Сад, Масарикова 25/II
Текући рачун: 340-1945-12, ПИБ: 101631739;
Матични број: 08088152; Шифра делатности: 92622
Телефон и факс: 021/ 572-238
E-mail: vojvodinachess@sbb.rs или sahovskisavezvojvodinens@gmail.com
Сајт ШСВ: www.vojvodinachess.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КЛУБОВИМА
ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ - ГРУПА ВОЈВОДИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
Пријава за учешће у Лиги 2021. године
Друга лиге Србије - група Војводина за 2021. одржаће се у периоду од 23-30. октобра 2021. године.
Клубови који су стекли право учешћа у Другој лиги Србије - група Војводина дужни су да уплате
котизацију за такмичење у износу од 8.000,00 динара, а за регистрацију страног играча 15.000,00 динара.
Уплату извршити на рачун Шаховског савеза Војводине број: 340-1945-12.
Пријаву и уплату котизација треба извршити најкасније до 08. октобра 2021. године.
Клубови који не измире све своје финансијске обавезе из ранијег периода према Савезу неће моћи
учествовати на такмичењу Друге лиге Србије - група Војводина за 2021. годину.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИС
ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ - ГРУПА ВОЈВОДИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
Друга лига Србије - група Војводина за 2021. годину одржаће се у хотелу “Фонтана” у Бачкој Паланци
(улица Југословенске армије 11) од 23-30. октобра 2021. године.
Такмичење се одржава по Бергеровом систему, једнокружно, и игра се на 6 табли. Основни састав се даје
по слободном избору без обзира на рејтинг и категорију, а свака екипа може имати највише 4 резерве.
Игра се на дигиталним сатовима. Темпо игре је 90 минута по играчу са додатком од 30 секунди за сваки
одиграни потез. Лига ће бити РЕЈТИНГОВАНА.
Коначан пласман се одређује на основу збира укупно освојених МЕЧ БОДОВА. За победу у мечу екипа
добија 3 бода; за нерешен резултат 1 бод; за изгубљени меч 0 бодова. У случају да 2 (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 стиче право играња у Првој лиги Србије за 2022. годину.
Смештај учесника и сале за игру је у хотелу “Фонтана” у Бачкој Паланци. Цена пуног пансиона у
двокреветним и трокреветним собама износи 2.950,00 динара по особи дневно. Уплате пансионских
трошкова се врше на текући рачун Шаховског савеза Војводине број: 340-1945-12. По особи се уплаћује
7 (седам) пансиона. Једнокреветне собе могу се користити у договору са координатором такмичења, а
цена једнодневног пансиона по особи износи 3.650,00 динара. Обзиром да је број соба ограничен моле се
клубови да што пре изврше резервације смештаја код координатора такмичења Петра Миличевића на
бројеве телефона 021/572-238, 064/6498-003, 062/8047-001. Уплате пансионских трошкова се врше на
рачун ШСВ број: 340–1945–12, најкасније до 21. октобра ове године или у готовом пре почетка
такмичења. Пансион почиње ручком 23.10.2021. а завршава се доручком 30.10.2021. године. Екипе које
не користе услуге официјалног смештаја из овог расписа са најмање 4 особе дневно, плаћају у корист
ШСВ додатну котизацију од 20.000,00 динара.
Састанак капитена, предаја основних састава и потребне документације обавиће се 23. 10. 2021. године у
сали за игру у 15.30 часова.

РАСПОРЕД ИГРАЊА - МУШКАРЦИ:
23. 10. 2021. Техничка конференција
Свечано отварање
1. коло
24. 10. 2021.
2. коло
24. 10. 2021.
3. коло
25. 10. 2021.
4. коло
26. 10. 2021.
5. коло
26. 10. 2021.
6. коло
27. 10. 2021.
7. коло
28. 10. 2021.
8. коло
28. 10. 2021.
9. коло
29. 10. 2021.
10. коло
30. 10. 2021.
11. коло

од
од
од
од
од
од
од
од
од
од
од
од
од

15,30 часова,
16,45 часова,
17,00 часова
10,00 часова
17,00 часова
17,00 часова
10,00 часова
17,00 часова
17,00 часова
10,00 часова
17,00 часова
17,00 часова
10,00 часова

Свечано затварање одмах после завршетка 11. кола.
Промене састава предају се судији у турнирској сали најкасније 15 минута пре почетка сваког кола.
Све што није обухваћено овим Пропозицијама решаваће се у складу са важећим ФИДЕ правилима
шаховске игре и Правилницима ШС Војводине.
Све потребне реквизите за игру обезбеђује организатор - ШС Војводине.

У Новом Саду, 02. 08. 2021.

Генерални секретар ШСВ
Данко Бокан

