
 

Пропозиције Новосадске лиге 2017. године 

 

 

 
 

Новосадска лига почиње у петак 12. маја и траје до 22. септембра 2017. године. У НС лиги 
учествује 10 клубова. Клубови су овим редом уврштени у турнирску табелу: 

 
 

1.Н Ш К  КАДЕТИ   Нови Сад, Николе Пашића 26 
Владимир Деже, 061 115-0415 

2.ШК ''БУБАМАРА 2 ''  Нови Сад, Браће Дроњак 11, МЗ ''Бистрица'' 

     Миодраг Тасковић, 062 8204-429 

3.ШК ''ДАМЕ ДНД''   Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11 
     Станислав Клишанић, 060 552 8005 

4.ШК ''ЧЕНЕЈАЦ 2’’   Ченеј, МЗ Ченеј, Партизанска 1  
     Петко Стамески, 063 863 7213 

5.ШК ''ПЕНЗИОНЕР''  Нови Сад,  Саве Ковачевића 15, МЗ 
     Цветко Вуковић, 063 511-318 

6.ДШК ''КАПАБЛАНКА 1992'' Нови Сад, НШК, Николе Пашића 26 
     Жељко Медар, 069 1967-213 

7.ШК ''БУКОВАЦ''   Буковац, Партизански пут бб, код Ћете 
     Рајко Тешановић, 060 1315-331 и Илија Маричић 060 0201-270 

8.ШК ''ЕЂШЕГ''   Нови Сад, Ћирила и Методија 21, Телеп 
     Золтан Јаноши, 064 6655-061 

9.ШК ''MИХАИЛ ТАЉ''  Ветерник, КПЦ Иво Лола Рибар, 2 спрат 
     Миливоје Суботић, 064 327 3802 

10.ШК ''ЈЕДИНСТВО''  Руменка, А.Чарнојевића 24, Ватрогасни дом 

     Тихомир Урумовић, 065 4057-022 
     

 
Уз назив клуба дата је адреса где се мечеви играју и особа за контакт. У случају да се меч не 

игра на наведеној адреси, домаћин је дужан, да гостујућој екипи и судији, благовремено достави нову 
адресу. 
 Такмичење се игра у оквиру редовног система такмичења ШС Војводине, а техничку 
организацију спроводи ШС Новог Сада, преко координатора (Синиша Ремецки, 060 0211199 и Алмир 
Гагић 060 0400807). 
 Екипе чине шест такмичара, а састави и редослед по таблама су по слободном избору 
капитена. Сви играчи морају бити регистровани код ШС Војводине, што се доказује такмичарским 
картама овереним за 2017. годину. Сваки клуб је обавезан да обезбеди за чланове своје екипе 
лекарске прегледе и потврде о обављеном лекарском прегледу ако наступају за клуб у екипном 
такмичењу. Пред сваки меч капитени предају судији писмени састав екипе и такмичарске карте. У 
случају да екипа нема такмичарске карте, не може почети меч, или партије играча за које нема 
такмичарску карту. Недостајуће такмичарске карте екипа је дужна да поднесе на увид најкасније 
један сат од заказаног почетка меча, а у противном губи меч без игре, или партије играча без 
такмичарских карти. Кашњење играча на партију се толерише уколико је оно испод 60 минута од 
почетка меча. 
 Екипа може почети меч уколико је присутно најмање три играча. У случају да се екипа не 
појави на мечу, или нема најмање половину играча, у року од једног сата од заказаног почетка меча, 
ГУБИ МЕЧ БЕЗ ИГРЕ! Уколико нека екипа иступи из такмичења, а одиграла је мање од половине 
мечева искључује се из такмичења, а њени дотадашњи резултати се бришу. Уколико је екипа 
одиграла половину или више мечева тада преостале губи службеним резултатом према Правилнику 
ШС Војводине. Екипа која неоправдано иступи биће кажњена према Правилнику ШС Војводине.  



 Мечеви се играју према приложеном распореду и сатници. Петком од 18.00 часова играју: 
„Буковац“, “Еђшег“ и “Пензионер НР“. Петком од 19.00 часова играју: „Капабланка 1992“, „Бубамара“ 
и “НШК кадети“. Суботом од 18.00 часова играју: “Михаил Таљ“, “Јединство“ и „Даме ДНД“. Суботом 
од 19 часова игра: „Ченејац 2“  

Темпо игре је 90 минута по играчу за целу партију и 30 секунди по играчу за сваки потез. 
Домаћин има беле фигуре на непарним таблама и дужан је да обезбеди погодну салу, исправне 
реквизите и обрасце, а гости сносе своје трошкове. 
 Судије делегирају координатори такмичења. Домаћин је дужан да судији исплати путне 
трошкове (градски аутобус се не признаје) и судијску таксу од 1.000.00 динара нето. Уколико 
делегирани судија не дође на меч домаћин ће, у договору са гостима, одредити другог судију на лицу 
места. Судија је дужан да записник меча достави ШС Новог Сада што пре, а најкасније у наредни 
понедељак пре подне (може и електронском поштом), а резултат одмах по завршетку. Такође, по 
неписаном правилу, домаћин обезбеђује скромно освежење (кафа, сок, кисела вода) 
 Померање термина одигравања мечева није дозвољено, осим ако се екипе договоре да меч 
играју унапред. У том случају су обавезни да договор благовремено најаве координаторима и 
делегираном судији. Изузетно меч се може одложити уз сагласност координатора уколико најмање 
два стандардна члана екипе учествују на званичном државном или међународном такмичењу, али не 
у последња три кола. 
 Коначни пласман се одређује на основу већег броја освојених меч бодова (победа 3, 
нерешено 1 и пораз 0 бодова). У случају да две или више екипа имају исти број бодова, одлучује 
већи број освојених поена, затим бољи међусобни резултат, успех према Сонеборн систему 
(примењен на меч бодове). Уколико је све исто одлучује накнадно одигран меч, или мечеви, екипа 
које деле критично место. Победник Новосадске лиге осваја пехар и стиче право играња у баражу за 
улазак у Јужнобачку лигу са првацима Шајкашке лиге и МОЛ Врбас, Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Бач. 
 Све евентуалне примедбе, као и најаву жалбе, капитени су дужни да унесу у записник меча. 
Жалба на одлуку судије подноси се у писменој форми Такмичарској комисији ШС Новог Сада 
најкасније 48 сати по насталом спору, уз уплату таксе од 1.500.00 динара. У случају позитивног 
решења жалбе такса се враћа, а у супротном остаје ШС Новог Сада. 
  Сви подаци у вези лиге (резултати мечева, појединачни резултат, стање на табели, итд) 
биће достављани електронском поштом. 
 Котизација за рејтинговање лиге износи 1.500 динара. Уплату извршити на рачун ШС Новог 
Сада број 340-1834-54 до краја пролећног дела такмичења.  
 Резултати постигнути у овом такмичењу биће обрађени и послати званичном органу ФИДЕ 
на обрачун рејтинга. 
 Све што није обухваћено овим Пропозицијама решаваће се у складу са важећим правилима 
игре ФИДЕ и правилницима ШС Србије и ШС Војводине. 
 
 
 
 
 Нови Сад, 22.04.2017.    ШАХОВСКИ САВЕЗ НОВОГ САДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Р  А  С  П  О  Р  Е  Д 

 
1. КОЛО, 12 и 13. маја        2. КОЛО, 19 и 20. маја 
Пензионер НР - Капабланка1992 (П у 18)     Буковац             - Пензионер НР           (П у 18) 
НШК кадети -   Јединство         (П у 19)     Еђшег                - Ченејац 2                       (П у 18)  
Бубамара 2 - Михаил Таљ  (П у 19)      НШК кадети   - Бубамара 2  (П у 19) 
Даме ДНД            - Еђшег                              (С у 18)     Јединство         - Капабланка1992  (С у 18) 
Ченејац 2 - Буковац  (С у 19)      Михаил Таљ   - Даме ДНД  (С у 18) 
 
3. КОЛО, 26 и 27. маја        4. КОЛО,  2 и 3. јуна 
Пензионер НР - Еђшег    (П у 18)     Еђшег        - Капабланка1992  (П у 18) 
Бубамара 2 - Јединство  (П у 19)     НШК кадети     - Ченејац 2  (П у 19) 
Капабланка 1992 - Буковац   (П у 19)     Бубамара 2         - Даме ДНД                    (П у 19) 
Даме ДНД - НШК кадети   (С у 18)     Јединство     - Буковац  (С у 18) 
Ченејац 2 - Михаил Таљ  (С у 19)     Михаил Таљ     - Пензионер НР (С у 18) 
 
5. КОЛО, 9 и 10. јуна        6. КОЛО, 1 и 2. септембра  
Пензион ер   - НШК кадети   (П у 18)     НШК кадети         - Капабланка 1992 (П у 19)  
Буковац  - Еђшег    (П у 18)     Бубамара 2     - Пензионер  (П у 19) 
Капабланка 1992 - Михаил Таљ                   (П у 19)     Јединство            - Еђшег               (С у 18) 
Даме ДНД - Јединство  (С у 18)     Михаил Таљ        - Буковац                       (С у 18) 
Ченејац 2 - Бубамара 2  (С у 19)     Даме ДНД      - Ченејац 2  (С у 18) 
 
7. КОЛО, 8 и 9. септембра       8. КОЛО, 15 и 16. септембра 
Пензионер НР - Даме ДНД            (П у 18)     Бубамара 2     - Буковац  (П у 19) 
Еђшег                - Михаил Таљ                   (П у 18)     НШК кадети     - Еђшег  (П у 19) 
Капабланка 1992 - Бубамара 2  (П у 19)     Јединство     - Михаил Таљ   (С у 18)  
Буковац  - НШК кадети  (П у 18)     Даме ДНД           - Капабланка 1992          (С у 18)  
Ченејац 2 - Јединство  (С у 19)     Ченејац 2     - Пензионер НР (С у 19) 
 
    9. КОЛО, 22. и 23. септембра 
    Буковац  - Даме ДНД  (П у 19) 
    Капабланка 1992 - Ченејац 2                         (П у 19) 
    Еђшег     - Бубамара 2  (П у 19)  
    Пензионер НР - Јединство  (П у 19)   
    Михаил Таљ - НШК кадети  (П у 19) 
 
Напомене: П = петак; С = субота. У последњем колу мечеви који одлучују о прва два места морају се 
играти истог дана у исто време, а термине ће одредити ТК Шаховског савеза НС ! 
                                                                                                      


