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ПРАВИЛНИК
ПРВЕ ЛИГЕ ШС ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА за 2018. год.
1. У оквиру свог календара такмичења Шаховски савез Поморавског округа организује
Прву лигу ШСПО за 2018. годину од 16. септембра до 11. новембра 2018. године.
2. У Првој лиги ШСПО за 2018. год. учествује 10 клубова који су у турнирску табелу
уврштени под следећим бројевима:
1. ОШК Параћин 3 – ДЦК
2. ШК Раднички, Свилајнац
3. ШК Главинци
4. ШК Слога, Деспотовац
5. ШК Морава, Супска
6. ШК Поштар, Јагодина
7. ШК Радник, Бобово
8. ШК Јединство, Роанда
9. ШК МЗ Глоговац,Глоговац
10. ОШК Параћин 2 – ДЦК
3. Такмичење се игра недељом на бази путовања (домаћин – гост), по једнокружном
Бергеровом систему (свако са сваким) у 9 кола. Распоред одигравања кола је следећи:
1. коло 16.09.2018.год.
2. коло 23.09.2018.год.
3. коло 30.09.2018.год.

4. коло 07.10.2018.год.
5. коло 14.10.2018.год.
6. коло 21.10.2018.год.

7. коло 28.10.2018.год.
8. коло 04.11.2018.год.
9. коло 11.11.2018.год.

4. Прва лига ШСПО се рејтингује за појединачне резултате код ФИДЕ за листу
стандардни шах. Сви клубови учесници лиге су дужни уплатити износ од 2.000 динара
на текући рачун ШСПО (355-3200094840-93 Војвођанска банка),најкасније до 01.
септембра 2018.год.
5. Такмичење се игра на 8 (осам) табли а свака екипа може пријавити све регистроване
такмичаре. Састав екипе за меч је по систему 7+1 односно на осмој табли обавезно је
пријавити жену или омладинца-ку (рођени 1998.год. и млађи.) без обзира на рејтинг и
без утицаја на остале табле.
Све екипе су дужне да најкасније до 5. септембра 2018. године комесару лиге доставе,
на прописаном обрасцу, основни састав, који ће важити за цело такмичење. Основни
састав мора да буде по опадајућој класификацији у рејтингу чланова екипе,односно
играч са највишим рејтингом у екипи мора бити постављен на првој табли,први
следећи са нижим рејтингом на другој табли и тако редом. Поредак играча по рејтингу
се врши на основу рејтинг листе за стандардни шах која је објављена на дан 1.
септембар 2018. на званичној интернет страници ФИДЕ. Чланови екипе који немају
рејтинг за стандардни шах могу заузети произвољни редослед у основном саставу,али
тек након рејтингованих играча. 15 минута пре сваког кола, капитени су дужни да
судији доставе састав екипе за односно коло, који мора да буде у складу са основним
саставом.

Приликом предаје састава екипе за односно коло, капитени екипа су дужни да судији
меча предају на увид или чланске карте оверене за 2018. годину са фотографијом или
печатом клубова оверени списак регистрованих играча за 2018. годину на обрасцу који
је прописао ШС централне Србије.
Екипа може почети меч са најмање 4 играча.
Сваки клуб у оквиру свог основног састава може имати највише 2 омладинца-ке
регистроване на двојној регистрацији.
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 („Смернице 3“) правила игре ФИДЕ који важи од
01.01.2018.год.(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.
Екипа која се не појави на мечу губи службеним резултатом 4,5:0 и искључује се из
даљег такмичења.
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. Комесар лиге је Томислав Глишић. Контакт: 8241-388, 065/8241-388 и
tomaglisic40@gmail.com (електронска пошта). Главни судија у вези лиге је Небојша
Радосављевић.
10. Комплетна статистика такмичења моћи ће да се прати на сајту www.chessresults.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. Судије
меча су обавезне да доставе резултате комесару лиге одмах по завршетку меча.
11. 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, или
службеним резултатом 4:0 уколико није изгубила нити један меч.Појединачни
резултати, и поред тога што је екипа брисана, биће рејтинговани код ФИДЕ
12. 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.
13. Победничка екипа добија пехар у трајно власништво и квалификује се за Трећу Лигу
ЦС – Исток за 2019. годину. Из лиге испада онолико најслабије пласираних екипа

колико испадне из Треће Лиге ЦС – исток за 2018. годину а припадају територији
ШСПО.
14. 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 1.200 динара и путни трошак у висини цене аутобуске
карте. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Овај Правилник прописао је Шаховски савез Поморавског округа и све екипе
потврђују сагласност са истим одигравањем првог кола.

у Јагодини: 24.08.2018. године

председник ШСПО
Небојша Радосављевић

