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Novi Sad, 13.05.2021. 

 

Na sednici Upravnog odbora Šahovskog saveza Vojvodine održanoj 13.05.2021. godine  

elektronsko-telefonskim putem, a po pitanju proširenja Zonske lige Srem doneta je sledeća 

                                                   

 

O D L U KA 

 
Član 20. stav 2. Pravilnika o takmičenjima ŠSV se menja i dopunjuje i sada glasi: 

 
На екипним такмичењима у Војводини могу наступати друге екипе клубова што се код 

регистрације клубова мора назначити посебним списком чланова прве и друге екипе, где исти 

играчи у једној такмичарској сезони не могу играти за обе екипе. Екипе једног клуба не могу да 

наступају у истом рангу такмичења, осим у најнижем рангу такмичења на терену где се лига 

одвија (Међуопштинска лига 5 ранг или Зонска лига 4 ранг). У случају да две екипе истог клуба 

играју у најнижој лиги оне се састају у првом колу такмичења. 

У случају потезања казнених одредби, клуб је носилац санкција. 

 

Obrazloženje: 

Zbog nedostatka klubova spojene su dve lige i to: MeĎuopštinska liga Srem (5 rang) i Zonska 

liga Srem (4 rang takmičenja) i  igra se jedna liga: Zonska liga Srem.  

Šahovski klub “Omladinac” Novi Banovci ima sem seniorske ekipe i dečju (pionirsku-juniorsku) 

ekipu koja treba da se uključi u takmičarski pogon radi napretka najmlaĎih. Uključivanjem ove 

druge ekipe, ŠK “Omladinac” iz Novih Banovaca, mladi će steći iskustvo i znanje što će koristiti 

i njima i napretku šaha u Vojvodini. Napominjemo da se dečje-druge ekipe klubova takmiče i u 

još nekim ligama u Vojvodini što se pokazalo kao dobar potez. 

 

Članovi Upravnog odbora ŠSV koji su glasali za ovu izmenu su: Zoran Stanimirović, Milan 

Miladinov, Siniša Dražić, Dragoljub Racić, Josip Dekić, Pavel Marčok i Nenad Stjepanović. 

                                                                               

 

Generalni sekretar ŠSV 

       Danko Bokan s.r. 
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