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  ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊИМА ШС ВОЈВОДИНЕ 

 
 
I - ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1.  
Такмичења Шаховског савеза Војводине (у даљем тексту: ШСВ) су: 
 
 
а) Појединачна такмичења 
 
- Сениорско првенство Војводине ,  
- Женско првенство Војводине за сениорке и омладинке,  
- Првенство Војводине за омладинце ,  
- Фестивал младих Војводине,  
- Првенство Војводине у убрзаном шаху,  
- Првенство Војводине у брзопотезном шаху. 
 
У појединим случајевима могуће је обједињавање домаћих и међународних такмичења, по одлуци 
надлежних органа ШСВ (напр. Сениорско првенство Војводине, да буде; Међународно - отворено 
Сениорско првенство Војводине).   
 
б) Екипна такмичења 
  
- Екипна првенства Војводине,  
- Куп ШСВ,  
- Екипно првенство Војводине у убрзаном шаху,  
- Екипно првенство Војводине у брзопотезном шаху. 
 
Овде је у појединим случајевима могуће проширивање такмичења, по одлуци надлежних органа 
ШСВ (напр. Екипно првенство Војводине у брзопотезном шаху, да буде; Отворено екипно 
првенство Војводине у брзопотезном шаху). 

Члан 2.  
Међународне такмичарске активности ШСВ су:  
- пријатељски међународни мечеви репрезентације Војводине,  
- организација званичних такмичења ФИДЕ од стране ШСВ,  
- организација међународних турнира.  

Члан 3.  
Техничку организацију наведених такмичења спроводе надлежни органи ШСВ. Техничку 
организацију наведених такмичења ШСВ може поверити  шаховским клубовима и другим 
шаховским и туристичким организацијама на основу конкурса. У том случају прихвата се понуда са 
најбољим условима према конкурсу.  

Члан 4.  
Право учешћа на такмичењима ШСВ имају регистровани чланови ШСВ који то право стекну на 
основу одредаба овог Правилника и утврђених Пропозиција такмичења.  
Ако је такмичење ШСВ отвореног карактера право наступа имају и регистровани чланови ШС 
Србије, а ако је и међународно, тада поред напред наведених играча право наступа имају и играчи 
из иностранства, опет у складу са утврђеним Правилником (Пропозицијама) такмичења. 

Члан 5.  
ШСВ утврђује Програм и Календар такмичења за сваку годину. Најмање 15 дана пре почетка 
такмичења ШСВ расписује такмичење. У распису назначује место и термин одржавања, листу 
учесника, сатницу и темпо игре, финансијске услове и друге важне податке за несметано одвијање 
такмичења. ШСВ упућује распис свим заинтересованим организацијама и појединцима. 

Члан 6.  
За свако такмичење ШСВ сачињава се посебан Правилник (Пропозиције) за дотично такмичење 
које потписује овлашћени представник ШСВ.   
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Члан 7. 
Судије за такмичења одређује Комесар за суђење ШСВ. Дужности судија утврђују се Правилником 
о судијама ШСВ и Правилима игре ФИДЕ. Главни судија такмичења у организацији ШСВ је 
обавезан да најкасније 5 дана по завршетку такмичења достави ШСВ писмени извештај о 
такмичењу и турнирску табелу са свим потребним подацима.  
За турнире у Војводини који се рејтингују а организатор није ШСВ, организатор сам бира судије али 
је дужан да пре почетка турнира прибави писмену сагласност комесара за суђење ШСВ да 
одређене судије могу судити . У противном ШСВ може обуставити рејтинговање турнира. 

Члан 8.  
Статутом ШСВ су одређене компетенције појединих органа и комисија ШСВ. 
 
II - ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА ШСВ 
 

Члан 9.  
СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ се одржава сваке године према Календару такмичења 
ШСВ. Првенство се игра по Швајцарском систему, где је број кола од 9-11, односно у зависности од 
броја учесника.  
Може бити отвореног - међународног карактера, где важе одредбе из члана 4. 

Члан 10. 
Победник Сениорског првенства Војводине постаје првак Војводине и титула важи до завршетка 
наредног првенства.  
На основу пласмана на Сениорском првенству Војводине, одређују се представници Војводине за  
Сениорско првенство Србије, што се регулише пропозицијама такмичења. 

Члан 11.  
ЖЕНСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ за сениорке и омладинке се одржава сваке године у термину 
предвиђеним Календаром такмичења ШСВ. Првенство се игра по Швајцарском систему са 7-9 кола. 
Надлежни орган ШСВ може одредити и другачије такмичење у зависности од броја пријављених 
такмичарки и такмичења на нивоу ШСС ( напр. раздвојити сениорке и омладинке и учествовање 
играчица на међународном првенству Војводине.). Право учешћа имају све регистроване 
шахисткиње ШСВ. 

Члан 12. 
Победница Женског (сениорке и омладинке) првенства Војводине постаје првакиња Војводине и 
титула важи до завршетка наредног првенства. 
На основу пласмана на Женском првенству Војводине одређују се представнице Војводине за  
Женско првенство Србије, у зависности од такмичења на нивоу ШСС (напр. да ли су одвојена 
првенства сениорки и омладинки или спојена). 

Члан 13.  

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА ОМЛАДИНЦЕ се одржава сваке године у термину предвиђеним 

Календаром такмичења ШСВ. Првенство се игра по Швајцарском систему са 7-9 кола. Право 

учешћа имају сви омладинци, регистровани чланови ШСВ, који у години играња пуне 20 година 

живота. 

Надлежни орган ШСВ може одредити и другачије такмичење у зависности од броја 

пријављених такмичарa ( например: учествовање играча на међународном првенству 

Војводине.). Право учешћа имају сви регистровани омладинци ШСВ 

Члан 14. 

Победник првенстава Војводине за омладинце постаје првак Војводине и титула му важи до 

завршетка наредног првенства. 

На основу пласмана на првенству Војводине за омладинце одређују се представници Војводине за 

првенство Србије за омладинце.  

Члан 15.  

ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ВОЈВОДИНЕ се одржава сваке године у термину предвиђеним Календаром 

такмичења ШСВ. Такмичење се игра по Швајцарском систему са 9 кола у шест старосних 

категорија (групе: до 8, до 10, до 12, до 14, до 16 и до 18 година) у обе конкуренције, а право 

учешћа имају сви регистровани чланови ШСВ. 
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Члан 16.  

Победници Фестивала младих Војводине постају прваци Војводине за своју старосну категорију и 

титуле им важе до завршетка наредног Фестивала младих Војводине.  

На основу пласмана на Фестивалу младих Војводине одређују се представници Војводине за 

Фестивал младих Србије. 
Члан 17.  

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У УБРЗАНОМ ШАХУ се одржава сваке године у термину предвиђеним 
Календаром такмичења ШСВ. Првенство се игра по Швајцарском систему са 9 кола уз темпо игре 
од 15-30 минута по играчу за целу партију. Право учешћа имају сви регистровани чланови ШСВ 
(осим ако није отвореног - међународног карактера, где важе одредбе из члана 4.).  
Победник првенства постаје првак Војводине у убрзаном шаху и титула важи до завршетка 
наредног првенства. 

Члан 18. 
ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БРЗОПОТЕЗНОМ ШАХУ се одржава сваке године у термину 
предвиђеним Календаром такмичења ШСВ. Првенство се игра по систему који одреди надлежни 
орган ШСВ са темпом игре од 5 минута по играчу за целу партију. Право учешћа имају сви 
регистровани чланови ШСВ, осим ако није отвореног - међународног карактера, где важе одредбе 
из члана 4.  
Победник првенства постаје првак Војводине у брзопотезном шаху и титула важи до завршетка 
наредног првенства. 

Члан 19.  

У случају деобе места на појединачним такмичењима коначан пласман се одређује на основу: 

 

а) Код такмичења по Бергер систему;              б) Код такмичења по Швајцарском систему; 

 

1.Већег броја освојених поена,                             1.Средишњи бухолц - корективни 

2.Успеха према победницима,                              2.Пуни бухолц - корективни 

3.Сонеборн - Бергер систему,          3.Прогрес (Која систем) 

4.Међусобном резултату,           4.Сонеборн - Бергер систему 

5.Жреб          5.Жреб 

 

 
III - ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА ШСВ 

 

Члан 20. 

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ се одржава сваке године у терминима предвиђеним 
Календаром такмичења ШСВ. Право учешћа имају сви регистровани клубови ШСВ који су у 

зависности од пласмана претходне године сврстани у четири такмичарска ранга: 
 
1. а) Друга лига Србије – Премијер лига Војводине,  

    б) Женско екипно првенство Војводине,  

    в) Екипно првенство Војводине за омладинце, 
2. Војвођанске лиге: Банат, Бачка и Срем,  

3. Зонске лиге: Северни Банат, Јужни Банат, Северна Бачка, Јужна Бачка, и Зонска лига Срема,  
4. Међуопштинске лиге. 

 
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.  
У случају потезања казнених одредби, клуб је носилац санкција. 

Члан 21.  
Први ранг такмичења спроводи надлежни орган ШСВ, а други, трећи и четврти ранг спроводе 

градски и општински шаховски савези, односно координатори лига, по одобрењу ШСВ.   
Екипе Друге лиге Србије – премијер лига Војводина се састоје од 6 играча у сениорској 

конкуренцији, са правом на 4 резерве. 
Женско екипно првенство Војводине се игра са 3 такмичарке са правом на 1 резерву. 
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Омладинско екипно првенство Војводине, са 4 такмичара и правом на 2 резерве.  
Екипе Војвођанских лига Банат, Бачка и Срем се састоје од 6 играча са обавезом да у саставу 

имају једну жену (сениорку или омладинку) која наступа на шестој табли или уместо ње једног 
омладинца који наступа на шестој табли..  

Екипе Зонских лига се састоје од 6 играча са обавезом да у саставу имају једног омладинца који 
наступа на шестој табли. 

Екипе Међуопштинских лига се састоје од 6 играча. 
                                                                            Члан 22.                                                                 

Клубови који се такмиче у Првој лиги Србије и клубови Друге лиге Србије – Премијер лига 
Војводина, морају имати женску екипу у екипном такмичењу. Наведени клубови морају послати на 

омладинско првенство Војводине најмање 2 омладинца или уместо тога на женско првенство 
Војводине две омладинке или жене.Дозвољена је могућност 1 омладинац и 1 жена. 

Клубови Прве и Друге лиге који не пошаљу своје омладинце или жене на Омладинско или Женско 
појединачно првенство Војводине у обавези су да плате таксу ШСВ у висини од 10.000 динара по 

непослатом учеснику, као и 20.000 динара уколико не пошаљу женску екипу на Екипно првенство 
Војводине за жене. Таксу је неопходно уплатити најкасније 15 дана од завршетка такмичења. 

Клубови 3. ранга такмичења (Бачка,Банатска и Сремска лига) су у обавези да на Омладинско или 
Женско појединачно првенство Војводине пошаљу једног омладинца или једну жену. Клубови који 

не пошаљу омладинца или жену на Омладинско или Женско појединачно првенство Војводине у 
обавези су да плате таксу ШСВ у висини од 10.000 динара, најкасније 15 дана од завршетка 

такмичења. 
Уколико се до 31. октобра текуће године не одреди организатор Омладинског или Женског 

појединачног првенства Војводине за наредну годину, онда су клубови обавезни да шаљу своје 
представнике (омладинца или жену) на Међународно првенство Војводине, у склопу којег ће бити 

одржано и Омладинско и Женско појединачно првенство Војводине. 
Клубове који раде са омладинкама и омладинцима,треба по могућству стимулисати (напр. мањим 

котизацијама, дотирањем дела пансиона од стране ШСВ и др.). 
Члан 23. 

Друга лига Србије – Премијер лига Војводина, броји 12 клубова и то: 
- екипе које су претходне године испале из Прве лиге Србије,  

- победници три групе Војвођанске лиге (Срем, Банат, Бачка),  
- екипе које су претходне године у Другој лиги Србије – Премијер лига Војводина, заузеле места од 

другог па надаље, у зависности од потребног броја екипа до броја 12. 
Члан 24. 

Победник Друге лиге Србије – Премијер лига Војводина, стиче право учешћа у Првој лиги Србије 
наредне године, а две или више екипа (у зависности од броја екипа из Војводине које су испале из 

Прве лиге Србије) испадају у нижи ранг. 
Коначан пласман екипа у Другој лиги Србије – Премијер лига Војводина, утврђује се према меч 

бодовима, затим збиру освојених поена, итд., по критеријумима ФИДЕ за утврђивање редоследа на 
екипним такмичењима. 

Члан 25. 

НА ЖЕНСКОМ ЕКИПНОМ ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ учествују екипе клубова Прве лиге Србије, 

Друге лиге Србије - група Војводина (које нису у Првој лиги Србије за жене), као и остали клубови 

који пријаве своју женску екипу, а регистровани су код ШСВ. Такмичење се игра по Швајцарском 

систему са 5-7 кола. Победник Женског екипног првенства Војводине стиче право учешћа у Првој 

лиги Србије за жене, за следећу годину. 

Члан 26.  

НА ЕКИПНОМ ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ ЗА ОМЛАДИНЦЕ могу наступати екипе свих 

регистрованих клубова у Војводини. Такмичење се игра по Швајцарском систему са 5-7 кола. 

Победник екипног првенства Војводине за омладинце стиче право играња у Првој лиги Србије за 

омладинце. 

Члан 27.  

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА, група Срем има 10 клубова а групе Банат, Бачка имају по 2 групе са по 

10 клубова и то Банатска лига север и Банатска лига југ , Бачка лига –НС и Бачка лига СУ и ту 

спадају: 

-  екипе које су претходне године испале из Друге лиге Србије - група Војводина,  
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-  победници две групе Зонске лиге (једне Зонске лиге у Срему),  

- екипе које су претходне године у Војвођанској лиги заузеле место од другог па надаље, у 

зависности од потребног броја екипа до броја 10.   

 

Члан 28. 

Победник Војвођанске лиге група Срем стиче право учешћа у Другој лиги Србије – Премијер 

лига Војводина наредне године,а победници Банатске лиге север и Банатске лиге југ играју 

плеј оф два меча за укупног победника Банатске лиге и квалификацију победника у Другу 

лигу Србије-Премијер лига Војводине, а такође победници Бачке лиге НС и Бачке лиге СУ 

играју плеј оф два меча за укупног победника Бачке лиге и квалификацију победника у Другу 

лигу Србије- Премијер лига Војводине. Појединости о плеј оф разигравању одређује 

такмичарска комисија пропозицијама такмичења. Из ових лига (једне Сремске и по две 

Банатске и две Бачке) испада по једна или више екипа (у зависности од броја екипа које су 

испале из Друге лиге Србије – Премијер лиге Војводине)  у нижи ранг.  
Коначан пласман екипа на екипним такмичењима утврђује се према меч бодовима, затим, збиру 
освојених поена итд., по критеријумима ФИДЕ за утврђивање редоследа на екипним такмичењима. 

Члан 29.  
ЗОНСКЕ ЛИГЕ броје 10 клубова и то: 
- екипе које су претходне године испале из Војвођанске лиге,  
- победници Међуопштинских лига (уколико је лига бројала најмање 6 клубова),  
- екипе које су претходне године у Зонској лиги заузеле место од другог па надаље, у зависности од 
потребног броја екипа до броја 10. У Срему Зонска лига броји онолико екипа колико се пријави 

Члан 30. 
Победници Зонских лига стичу право учешћа у Војвођанској лиги наредне године. Из 
Јужнобачке лиге победник улази у Бачку лигу НС , из Севернобачке лиге победник улази у 
Бачку лигу СУ,из Јужнобанатске лиге победник улази у Банатску лигу југ из Севернобанатске 
лиге победник улази у Банатску лигу  север а из Зонске лиге Срем победник улази у Сремску 
лигу 
У Зонским лигама једна или више екипа (у зависности од броја екипа које су испале из 
Војвођанске лиге и од броја Међуопштинских лига испод њих) испадају у нижи ранг, осим у 
Зонској лиги Срема, која је најнижи ранг такмичења. Уколико испод Зонске лиге не постоји 
формирана Међуопштинска лига онда из ње нико не испада. 

Члан 31.  

У Зонама које имају више регистрованих клубова формира се четврти ранг такмичења у Војводини 

(пети у Србији) по називу МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ које сачињавају сви регистровани клубови који 

нису сврстани у прва три ранга такмичења.  
Победници ових лига стичу право учешћа у Зонским лигама наредне године, а у случају да лига 
броји мање од 6 клубова надлежни орган ШСВ одређује начин квалификовања у виши ранг. 
Уколико у једној зони постоји више од две Међуопштинске лиге, екипе победници из тих лига 
играју плеј оф за два места која воде у виши ранг. Начин одигравања плеј офа одредиће 
такмичарска комисија  

Члан 32.  
КУП ШСВ ЗА СЕНИОРЕ одржава се сваке године у терминима предвиђеним Календаром 
такмичења ШСВ. Право учешћа имају сви регистровани клубови екипа ШСВ са једном или више 
екипа. Екипа која се такмичи у Купу броји 4 члана, а екипе које играју у финалу Купа Војводине 
имају право на 2 резерве. 

Члан 33.  
КУП ШСВ се игра у две фазе: квалификације и завршни (финални) део, уколико се по одлуци 
надлежних органа ШСВ  не одреди другачије. У квалификацијама учествују све пријављене екипе 
(осим директних финалиста) и такмичење се игра по куп систему на испадање, све док се не добије 
потребан број финалиста.  
У финалу учествује потребан број екипа по одлуци ШСВ и игра се по Швајцарском систему са 
бројем кола 5-7, у зависности од броја пријављених екипа, што ће бити одређено Правилником 
(Пропозицијама) ШСВ. 
Право учешћа у финалу имају: 
- 4 првопласиране екипе са финала Купа ШСВ претходне године, 
- најбоље пласирани из квалификација до потребног броја екипа. 
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Директни финалисти Купа Србије немају право учешћа у Купу ШСВ. 
 

Члан 34.  
Број екипа које стичу право играња у финалу Купа Србије, одређује се на основу Правилника 
(Пропозицијама) о такмичењу ШС Србије. 

Члан 35. 
ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У УБРЗАНОМ ШАХУ игра се сваке године у термину 
предвиђеним Календаром такмичења ШСВ. Право учешћа имају сви регистровани клубови ШСВ са 
једном или више екипа, осим ако је отвореног карактера где право учешћа имају сви регистровани 
клубови ШС Србије. 
 Такмичење се игра по Швајцарском систему са 9 кола уз темпо игре од 15-30 минута по играчу за 
целу партију по ФИДЕ правилима за убрзани шах. Екипе се састоје од 4 члана и 1 резерве. 
Победник такмичења постаје екипни првак Војводине у убрзаном шаху и титула важи до завршетка 
наредног првенства. 
 

Члан 36.  
ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БРЗОПОТЕЗНОМ ШАХУ игра се сваке године у термину 
предвиђеним Календаром такмичења ШСВ. Право учешћа имају сви регистровани клубови ШСВ са 
једном или више екипа, осим ако је отвореног карактера где право учешћа имају сви регистровани 
клубови ШС Србије.  
Такмичење се игра по Швајцарском систему са 11 кола двокружно (надлежни орган ШСВ може 
одредити и другачије у зависности од броја пријављених екипа) уз темпо игре од 5 минута по 
играчу за целу партију по Правилима ФИДЕ за брзопотезни шах. Екипе се састоје од 4 члана и 1 
резерве.  
Победник такмичења постаје екипни првак Војводине у брзопотезном шаху и титула важи до 
завршетка наредног првенства. 

Члан 37.  
Коначан пласман екипа на Екипним првенствима Војводине одређује се на основу:  
 
а) Код такмичења по Бергер систему;                     б) Код такмичења по Швајцарском систему; 
  

1. Меч бодови,                                                         1. Меч бодови, 
2. Збир освојених поена,                                         2. Збир освојених поена, 
3. Међусобни резултат                                             3. Бухолц,  
4. Сонеборн Бергер систем                                     4. Сонеборн - Бергер систем  

према меч бодовима                                                према меч бодовима, 
5. Жреб.                                                                    5. Међусобни резултат, 
                                                                                     6. Жреб. 

Дозвољено је да се у појединим случајевима редослед услова почев од 3 на ниже промени 
правилником такмичења. 
 
Систем бодовања је следећи: 
- за победу у мечу екипа добија     3 бода 
- за нерешен резултат                     1 бод 
- за изгубљени меч                          0 бодова 

Члан 38.  

За неоправдано иступање и одустајање са екипних првенстава Војводине, клуб (екипа) у следећој 
сезони прелази у најнижи ранг такмичења, а надлежни орган ШСВ може изрећи и казну у виду 

негативних меч бодова за наредну сезону (највише до 6 меч бодова), као и новчану казну. Висина 
новчане казне се одређује за сваку сезону. 

Уколико се ради о клубу (екипи) у најнижем рангу такмичења може јој се изрећи казна забране 
наступа у екипним такмичењима годину дана. 

Клуб (екипа) који по оцени надлежног органа ШСВ оправдано (благовремено) одустане од 
такмичења, наредне сезоне прелази у први нижи ранг такмичења. 

Клубови који су имали обавезу а нису послали женску екипу на Екипно првенство и најмање два 
омладинца на појединачно првенство Војводине за омладинце, кажњавају се новчано. Висина 

новчане казне се одређује за сваку сезону. 
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Клубови који нису измирили своје обавезе из предходног периода неће се моћи регистровати за 
наступајућу такмичарску годину. 

Начин попуне лига одређује надлежни орган ШСВ. 
  
IV - МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧАРСКА АКТИВНОСТ ШСВ 
 

Члан 39. 

Пријатељске мечеве репрезентације Војводине уговара и организује искључиво надлежни орган 

ШСВ. 
Члан 40.  

ШСВ може организовати званична такмичења ФИДЕ директно или преко других организација у 
земљи или иностранству. 

Члан 41.  

Међународна такмичења која организују клубови или друге организације морају добити сагласност 

ШСВ према предвиђеној процедури. ШСВ може предузети санкције против организатора који се не 
придржава прописа о организацији међународних такмичења. 

 
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 42.  

Све што није обухваћено овим Правилником допуњује се следећим актима:  
-  Статутом ШСВ,  

-  Правилником о екипним такмичењима ШС Војводине,  
-  Правилником ШС Војводине о регистрацији клубова и њихових чланова, 

-  Правилником ШС Војводине о категоризацији шахиста. 
 

- За свако појединачно и екипно такмичење ШСВ, односно надлежни подручни савези 
(координатори), доносе посебне Пропозиције, а које опет морају бити у складу са овим 

Правилником. 
Члан 43.  

Овај Правилник је усвојен на седници Извршног одбора Шаховског савеза Војводине одржаној дана  
   29.02.2016  године у   Новом Саду и ступа на снагу одмах по усвајању. 
 
 
У Новом Саду 29.02.2016                  Секретар ШСВ                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                        Данко Бокан, с.р. 
  


