ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ОПШТИНЕ РУМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

На основу Стручног упутства Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије и Шаховског савеза Србије о организовању и
реализацији такмичења ученика основних школа из предмета шах, за 2022.
годину, бр. 610-00-01396/2021-01, од 21. 12. 2021. године, председник
Организационог одбора и координатор општинског такмичења у шаху ученика
основних школа општине Рума, донели су
ПРАВИЛНИК ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ
ШКОЛА ОПШТИНЕ РУМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ТАКМИЧЕЊА
Предмет такмичења је: шах, као предмет и ученичка шаховска секција
(ваннаставнa активност) основне школе.
Циљеви такмичења су:
1. популаризација шаха;
2. подизање квалитета образовања.
Задаци такмичења су:
1. вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности
ученика;
2. рангирање нивоа постигнућа ученика;
3. избор такмичара и екипа за појединачно и екипно окружно првенство
ученика у шаху.
II ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА
Врсте такмичења су:
1. појединачно такмичење;
2. екипно такмичење.
Екипна и појединачна такмичења су независна, а ученици могу учествовати
на оба.
II/1. Појединачно такмичење
1. Такмичарске групе: Појединачно такмичење се организује у 16
такмичарских група:
- 8 такмичарских група ученица: по 1 за сваку узрасну категорију,
односно разред (Iž; IIž; IIIž; IVž; Vž; VIž; VIIž; VIIIž);
- 8 такмичарских група ученика: по 1 за сваку узрасну категорију,
односно разред (Im; IIm; IIIm; IVm; Vm; VIm; VIIm; VIIIm).
2. Пријава учесника: За учешће на појединачном такмичењу, свака школа
може пријавити само такмичаре који су учествовали на школском такмичењу, а
највише: по 3 ученице и 3 ученика из сваког разреда, односно максимално 48
такмичара.

II/2. Екипно такмичење
1. Састав екипе: Екипу школе чине 6 такмичара основног састава (2
ученика за прве две табле; 2 ученице за последње две табле; 2 ученицe или
ученика, по слободном избору, за трећу и четврту таблу) и 3 резерве (2 за прве
четири табле и 1 за последње две табле).
Екипа може почети меч ако су присутна минимум 3 члана.
2. Пријава екипе: За учешће на екипном такмичењу, свака школа може
пријавити само 1 (једну) екипу, са највише 6 чланова основног састава и 3
резерве.
III ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
III/1. Носиоци организације такмичења
Носиоци организације такмичења су:
1. Организациони одбор, кога чине:
- председник, кога именује координатор такмичења;
- чланови, по функцији:
- представник друштвених делатности општине Рума;
- директори школа домаћина такмичења;
- наставници – ментори шаха, из школа учесница такмичења;
- референт за школки спорт Спортског савеза општине Рума.
2. Турнирски одбор, кога чине:
- координатор такмичења;
- главни судија;
- помоћни судија.
3. Школе домаћини такмичења
Домаћини појединачног и екипног такмичења су једна или више основних
школа, које одреди Организациони одбор такмичења, уз њихову сагласност.
III/2. Место и време такмичења
Место, време и сатнице појединачног и екипног такмичења одређује
Организациони одбор такмичења, најкасније 15 дана пре његовог одржавања, уз
сагласност школа домаћина.
III/3. Пријава за учешће на такмичењу
Школе се пријављују за такмичење достављањем попуњених пријавних
образаца, на e-mail координатора такмичења: sahklubbrile@gmail.com
III/4. Спискови такмичара и састави екипа
Пре почетка такмичења, наставници – ментори предају Турнирском одбору
спискове такмичара, односно основне саставе екипа.
III/5. Утврђивање идентитета такмичара
Идентитет такмичара се утврђује на основу ђачке књижице, са сликом.
III/6. Шаховска опрема
Школе саме обезбеђују шаховску опрему за своје такмичаре (гарнитуру
стандардне величине и исправан шаховски сат).
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III/7. Избор система такмичења
У зависности од броја учесника такмичарске групе (појединачног или
екипног такмичења), избор система је:
1. до 8 (осам) учесника: Бергеров (једнокружни) систем;
2. више од 8 учесника: Швајцарски (једнокружни) систем, са
компјутерским паровањем, за 7 (седам) кола.
III/8. Стартне листе на такмичењу
Стартне листе на такмичењу се утврђују на основу азбучног редоследа:
1. за екипно такмичење: по именима школа;
2. за појединачно такмичење: по презименима такмичара.
III/9. Одлагање мечева
Одлагање мечева, или појединих партија, није могуће.
III/10. Суђење на такмичењу
Суђење на такмичењу обављају лиценциране шаховске судије (главни и
помоћни), које именује координатор такмичења.
III/11. Интернет страница такмичења
Званична интернет страница такмичења је страница 5. сајта организатора
такмичења: https://sites.google.com/site/sahklubbrile/
IV ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
Такмичење се одржава у складу са Турнирским правилима и Правилима
шаха ФИДЕ, од 01. 01. 2018. године (са додатком ''А'' за убрзани шах, уз
примену следећих напомена:
1. правила екипног такмичења
Екипно такмичење се организује у складу са Општим правилима екипних
такмичења Шаховског савеза Војводине.
2. немогућ потез
Дозвољен је један немогућ потез, а на другом се губи партија. Судија код
очигледних реми позиција може да прогласи реми, тј, да спречи искључиву ''игру
на време''.
3. темпо игре
Темпо игре на такмичењу је: 15 min по играчу, за целу партију.
4. одређивање пласмана на такмичењу
На појединачном такмичењу, победник такмичарске групе је такмичар који
сакупи највише поена. Победа у мечу доноси 1 поен, нерешен резултат 0,5
поена, а пораз 0 поена.
На екипном такмичењу, победник је екипа која сакупи највише меч
бодова. Победа у мечу доноси 3 меч бода, нерешен резултат 1 меч бод, а пораз
0 меч бодова.
5. додатни критеријуми за одређивање пласмана
Уколико се на крају (појединачног или екипног) такмичења у такмичарској
групи деси да два или више учесника имају исти број поена (или меч бодова), да
би се одредило ко је од њих боље пласиран (због пласмана и награда), односно
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да би се одредио коначни пласман на такмичењу, као додатни критеријум за
деобу места, примењује се међусобни резултат/резултати. Ако је и то исто, игра
се додатни меч/турнир, са темпом игре од 5 min по играчу (Правила шаха Фиде,
Додатак Б: Брзопотезни шах, уз примену члана Б.4.).
6. жалбе на такмичењу
Одлуке судија на такмичењу су извршне, а на њих се могу уложити жалбе
Турнирском осбору, непосредно по завршетку кола.
Жалба се предаје главном судији, у писаној форми.
Турнирски одбор доноси Одлуку по жалби одмах (пре почетка следећег
кола) и она је коначна.
7. понашање играча у простору за игру
Простором за игру управља Турнирски одбор.
У простору за игру могу бити само играчи чије су партије у току.
Играчи који заврше партију дужни су да одмах напусте простор за игру.
Анализа партија у простору за игру је строго забрањена.
8. коришћење мобилних телефона
Забрањено је коришћење мобилних телефона у простору за игру.
У случају да такмичар користи мобилни телефон у току партије, казниће се
губитком партије.
9. прихватање Правилника
Почетком 1. кола сматра се да су од стране свих учесника прихваћене
одредбе овог Правилника.
10. тумачење Правилника
Овај Правилник тумачи Турнирски одбор, који решава и све оно што није
њиме јасно дефинисано, а што се тиче Правила игре и Турнирских правила Фиде.
11. објављивање и достављање резултата
Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласним таблама и
интернет страницама школа домаћина и на званичном сајту координатора
такмичења.
Извештај Турнирског одбора са општинског такмичења се благовремено
доставља Организационом одбору, Школској управи и координатору Окружног
такмичења.
V ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
1. Извори средстава
Финансирање такмичења се врши из средстава буџета Републике Србије и
јединице локалне самоуправе, у складу са члан 187. став 2. тачка 6. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19 и 6/20).
Недостајућа средства, носиоци организације такмичења обезбеђују и из
других извора, искључујући наплату котизације учесницима.
2. Намена средстава
Одобрена средства за финансирање такмичења распоређују се наменски, за
покривање трошкова:
- превоза;
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- исхране и освежења;
- суђења;
- награђивања.
3. Вођење финансијског пословања
Финансијско пословање такмичења воде организатор и школе домаћини
такмичења, преко својих жиро рачуна.
VI ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА
1. Награде
Награде Организатора такмичења су:
- за ученице и ученике који на појединачном и/или екипном такмичењу
освоје 1. 2. или 3. место:
- дипломе;
- медаље.
- за школе које на екипном такмичењу освоје 1. 2. или 3. место:
- дипломе;
- пехари.
2. Пласман на Окружно такмичење
На Окружно такмичење у шаху ученика основних школа Срема пласирају
се:
- ученице и ученици који на појединачном општинском такмичењу, у
својој такмичарској групи, освоје 1. 2. или 3. место;
- екипе школа које на екипном општинском такмичењу освоје 1. 2. или 3.
место.
* Напомена за припрему ученика за такмичења у шаху
Наставни материјали за припрему ученика за такмичења у шаху дати су на
сајту организатора такмичења: https://sites.google.com/site/sahklubbrile/
на страницама: 4.1. 4.6. и 4.7.

У Руми,
10. 01. 2022. г.

координатор општинског
такмичења ученика у шаху

председник Организационог одбора
општинског такмичења ученика у шаху

____________________
проф Драгиша Јакић
062/476-211

_________________________
проф Петар Мартиновић
064/383-30-12

5.

