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ПРАВИЛНИК
2. ЛИГЕ ШСПО за 2017.год.
1. У оквиру свог календара такмичења Шаховски савез Поморавског округа
организује Другу лигу ШСПО за 2017. годину од 10. септембра до 22. октобра
2017. године.
2. У Другој лиги ШСПО за 2017. годину наступају они клубови који у 2016.
години нису стекли право учешћа у Првој лиги ШСПО и новоформирани
клубови са територије Поморавског округа.
3. У Другој лиги ШСПО за 2017. год. учествују 8 клубова који су у турнирску табелу
уврштени под следећим бројевима:
1. ШК Будућност, Ђуринац
2. ШК Рембас, Ресавица
3. ШК Синђелић 02, Војска
4. ШК Младост,Кончарево
5. ШК МЗ Центар,Јагодина
6. ШК Јединство, Роанда
7. ШК Радник, Бобово
8. ШК Младост, Гложане
4. Такмичење се игра недељом на бази путовања (домаћин – гост), по једнокружном
Бергеровом систему (свако са сваким) у 7 кола. Распоред одигравања кола је следећи:
1. коло 10. септембар
2. коло 17. септембар
5. коло 08. октобар
3. коло 24. септембар
6.коло 15.октобар
4. коло 1. октобар
7.коло 22. октобар

5. Екипу сачињавају 8 играча и то: 7 сениора и 1 омладинац (на 8. табли, рођен
1997.или млађи). Сениорски део екипе наступа по слободном избору, без обзира на
титулу и категорију. Право наступа имају искључиво регистровани играчи екипе. Екипа
мора почети меч са најмање 4 играча.
6. Такмичење се игра по Правилима игре ФИДЕ. Темпо игре је 120 минута по играчу за
целу партију и писање партија је обавезно до последњих 5 минута до пада заставице.
На такмичењу се примењује Додатак Г (без Г.4) Правила игре ФИДЕ која важе од 1. јула
2017. године (бивши члан 10.2 Убрзани завршетак).

7. Сви мечеви почињу у 10 часова. Мечеве није могуће одлагати за датуме касније од
заказаног датума за односно коло. Уз сагласност капитена обе екипе и комесара лиге,
меч је могуће одиграти раније од заказаног датума за односно коло. Кашњење на меч,
на терет сопстевног времена, толерише се до 30 минута, осим у случају више силе када
одлуку доноси комесар лиге.
Капитен гостујуће екипе је дужан да контактира капитене домаће екипе ради договора
око места одигравања меча и евентуално других питања.
8. Све екипе, без обзира да ли наступају као домаћин или гост, дужне су да обезбеде по
4 исправна шаховска часовника и по 4 гарнитуре стандардне величине. Домаћин је
дужан да обезбеди формуларе за писање партија.
9. Комплетна статистика такмичења моћи ће да се прати на сајту www.chess-results.com
а такође и на сајту ШСПО www.sspo.org.rs. Екипе које немају могућност да користе
интернет, све информације могу сазнати телефоном од комесара лиге.
Брана Живковић (контакт: 064/5475524).
10. Пласман у лиги се одређује на основу меч бодова: победа било којим резултатом у
мечу је 2 (два) бода, нерешено 1 (један) бод и пораз 0 (нула) бодова. Уколико нека
екипа напусти такмичење а није одиграла више од половине мечева сви резултати те
екипе се бришу из турнирске табеле. Уколико је екипа која напусти такмичење
одиграла више од половине мечева сви преостали мечеви регистроваће се
максималним резултатом којим је та екипа изгубила у мечевима које је одиграла.
Свака екипа има право не наступити у једном мечу из оправданих разлога,док се други
изостанак са меча рачуна као да је екипа напустила такмичење и нема право даљег
наступа у лиги. Изостанак у мечу се региструје службеним резултатом 4,5 : 0 у корист
екипе која је присутна на мечу.
11. У случају деобе критичних места пласман ће се одредити на основу следећих
критеријума:
већи број поена, међусобни резултат-и, бољи успех према Сонеборн – Бергер систему
примењен на бодове и на крају жреб.
12. Победничка екипа добија пехар у трајно власништво и квалификује се за Прву лигу
ШСПО за 2018. годину. Из лиге нико не испада.
13. Сви мечеви ће се играти уз присуство судије. Само у случају више силе меч ће
судити капитени. Екипа домаћина је дужна да, пре почетка меча, делегираном судији
исплати дневницу у износу од 1.000 динара. Уколико домаћа екипа одбија да иплати
судију, сматраће се да се није појавила на мечу. Приликом делегирања судија, комесар
лиге ће тежити да место боравка судије буду што ближе месту одигравања меча.
Судија меча је дужан саопштити резултате комесару лиге одмах по завршетку меча.
14. Одлуке судије су извршне, а на њих се може упутити жалба УО ШСПО. Жалба се
мора најавити у записнику меча и послати на адресу савеза брзом поштом у року од 24
сата од момента насталог спора. Жалба се таксира са 2.000 динара и уплаћује се на
жиро рачун савеза број 355-3200094840-93. У случају повољног решења жалбе такса се
враћа уплатиоцу, у супротном иде у корист савеза. УО ШСПО доноси одлуку у року од 5
дана од приспећа жалбе. Подношење жалбе не утиче на наставак такмичења.

15. Употреба мобилних телефона и других електронских направа у салу за игру је
забрањена. Уколико мобилни телефон зазвони или направи било који звук, играч ће
партију изгубити контумацијом.
16. Овај Правилник прописао је Шаховски савез Поморавског округа и све екипе
потврђују сагласност са истим одигравањем првог кола.
у Јагодини: 26.08.2017. године

председник ШС ПО
Небојша Радосављевић

