
 

               ПРОПОЗИЦИЈЕ 

Зонске лиге Срема за 2017 годину 

ЗОНСКА ЛИГА СРЕМА за 2017. годину одржава се у једној групи, Бергер 

систем 9 кола са 10 екипа по путујућем систему из два дела. Пролећни део такмичења 

почиње 14.05.2017. и траје пет кола до 11.06.2017. а јесењи део се игра од 03.09.2017. у 

четири кола до 24.09.2017. године.  

Пријављени учесници ЗОНСКЕ ЛИГЕ СРЕМА за 2017. годину су: 

1. ШК Словен Рума 2 

2. ШК Платичево 

3. ШК Слога Инђија 2 

4. ШК Бриле Рума 

5. ШК Доњи Срем Пећинци 

6. ШК ШК ЛСК Лаћарак 

7. ШК Шимановци 

             8. ШК Бановци Дунав 2 

             9. ШК Борац Велики Радинци 

           10. ШК Сремац Черевић 

            

Уз назив клуба на крају пропозиција дата је и адреса где се мечеви играју и особа за контакт. 

У случају да се меч не игра на датој адреси домаћин је дужан да гостујућој екипи и судији 

благовремено достави нову адресу. Све последице које проистичу из непоштовања ове 

одредбе сноси домаћин. 

Организатор такмичења је Шаховски савез Војводине а техничку организацију 

спроводи координатор Миодраг Станковић – Стари Бановци, Димитрија Туцовића бб, 

064/11-36-478, е-маил:skbanovcidunav@gmail.com 

Победничка екипа Зонске лиге Срема стиче право играња у вишем рангу - 

ВОЈВОДЈАНСКОЈ ЛИГИ – ГРУПА СРЕМ, a последња екипа иде у пети ранг такмичења. 

Зонска лига Срема за 2017. годину се РЕЈТИНГУЈЕ и одржава се по Бергер систему у 

девет кола по распореду датом у прилогу Пропозиција. Екипе се састоје од 6(осам) играча, с 

тим да задњу 6 таблу игра омладинац или омладинка који су рођени 1997 и млађи или жена. 

Основни састави екипа се морају доставити до 05.05.2017. на мејл адресу skbanovcidunav 

@gmail.com Састави екипа су слободни према нахођењу капитена екипе. Сви играчи морају 

бити регистровани код Шаховског савеза Војводине, што се доказује такмичарским 

књижицама овереним за 2017 годину као и урађени лекарски прегледи не старији од шест 
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месеци. Пред сваки меч капитени предају судији саставе екипа у писаној форми и 

такмичарске књижице поређане по датим саставима.. У случају да екипа нема такмичарске 

књижице не може почети меч или партију за коју нема такмичарску књижицу, док не 

поднесе документа на увид, а најкасније један сат од почетка меча. Уколико у датом року не 

поднесе документа губи меч или партије играча којима недостају такмичарске књижице. 

Екипа може почети меч уколико је присутно најмање 3 (три) играча. Уколико 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 даљег таккмичења, а њени дотадашњи 

резултати се бришу. Ако је екипа одиграла половину или више од половине мечева, тада 

преостале мечеве губи са "0" (нула), а противници у следећим колима добијају онолико 

поена колико је та екипа највише изгубила у једном мечу у току такмињења, али не мање од 

3,5 поена (односно губе мечеве службеним резултатом према Правилнику ШС Војводине). 

Екипа која неоправдано напусти такмичење биће кажњена према Правилнику ШС 

Војводине. 

Мечеви се играју, према приложеном распореду, недељом са почетком у 10 часова 

или суботом уколико нека од екипа то најави пре почетка такмичења. Темпо игре по играчу 

је 30 потеза за 90 минута игре, плус пола сата ( 30 минута ) до краја партије. Домаћин има 

беле фигуре на непарним  таблама и дужан је да обезбеди погодну салу и све потребне 

реквизите и обрасце, а гости сносе све своје трошкове. 

Одлагање мечева није дозвољено, а могу се мечеви играти раније и то уколико 

се обе екипе договоре и о томе добију сагласност координатора Зонске лиге Срема. Све 

евентуалне примедбе као и најаву жалбе капитени су дужни да унесу у записник меча. 

Жалба на одлуку судије подноси се у писаној форми  координатору Зонске лиге Срема 

и таксира се са 2.000,оо динара на жиро-рачун ШК Бановци Дунав број 200-

2392860101892-47, са назнаком "'такса за жалбу", а у случају позитивног решења жалбе 

такса се враћа. Жалба се подноси најкасније у року од 48 сати по завршетку. меча на е-

mail адресу координтора ове лиге. Спорна питања се решавају на лицу места, тако што 

се судија консултује са координатором лиге. 

 

Мечеве Зонске лиге Срема обавезно суде делегиране судије од стране координатора Зонске 

лиге Срема, а који даје писане налоге за суђење судијама, путем е-mail-а, а исти служе за 

правдање трошкова домаћој екипи. Домаћин је дужан да судији исплати путне трошкове 

(аутотоус, аутомобил или воз) и хонорар од 1200,оо динара. 

Уколико делегирани судија не дође на меч, домаћи капитен ће, у договору са 

гостујућим капитеном, одредити другог судију на лицу места, а ако таквог нема, онда ће се 

капитени договорити ако је то могуће које ће лице обављати дужност судије уз услов да то 

лице не може пресуђивати у спорним ситуацијама већ ће бити сведок. Уколико једна од 

екипа сматра да се не може играти зато што нема судије или због лоших услова за игру, 

а судија није дошао на меч па нема ко да процени, та екипа може одбити да игра меч. 

Судија је дужан да записник достави координатору Зонске лиге Срема путем е-



мaila, а одмах после меча јави резултат и појединачне резултате координатрору (мобилним 

телефоном СМС поруком или електронски путем.) Такође, потребно је да се пре слања 

записника, издиктирају појединачни резултати или електронски путем е-мaila због 

убацивања у рачунар ( компјутер ) и стављања на интернет, координатору Миодрагу 

Станковићу на  064/11-36-478 или на e- mail skbanovcidunav@gmail.com 

KОНАЧАН пласман се одређује на основу већег броја освојених меч бодова (победа 3 

бода, нерешено 1 бод и пораз без бодова). У случају да две или више екипа имају исти број 

бодова, одлучује међусобни резултат, већи број победа. Уколико је све исто одлучује 

накнадни меч ( два сусрета ) . Кашњење играча на партију се толерише 59 минута и 59 

секунди с тим што се време кашњења обрачунава играчу који касни као време које је 

размишљао за потез.  

Члан 10.2 правила игре ФИДЕ се на примењује у нашој лиги. 

Све што није обухваћено овим пропозицијама решаваће се у складу са важећим 

правилима шаховске игре и правилницима ШС Војводине и ШС Србије. Посебно истичемо 

ЗАБРАНУ ПУШЕЊА, АЛКОХОЛА И КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА у 

турнирској сали, што ће судије ОБАВЕЗНО санкционисати предвиђеним казнама. 

 

КОТИЗАЦИЈА за учешће у Зонској лиги Срема за 2017, годину је 3.500,00 динара и 

уплаћује се на жиро-рачун ШСВ  340-1945-12 са назнаком за котизацију за учешће у 

Зонској лиги Срема. Котизација за рејтинг биће одређена након добијања уплатнице. 

Рок за уплату котизација је 06. 05. 2017. године. 

ПОДАЦИ у вези Зонске лиге Срема (резултати мечева, појединачни резултати и 

стање на табели) биће редовно објављивани на интенет сајтовима Шаховског савеза 

Војводине www.vojvodinachess.net , www.skbanovcidunav.com и www.chessnovisad.in.rs 

Адреса за слање записника (оригинала) : Миодраг Станковић Димитрија 

Туцовића бб - 22305  Стари Бановци ( УКОЛИКО НИЈЕ ПОСЛАТО ЕЛЕКТРОНСКИ ) 

 

Телефони за јављање резултата: 064/11-36-478 и e-mail адреса skbanovcidunav@gmail.com 

 

Према до сада пријављеним екипама, овако би требало да изгледа распоред 

одигравања. Међутим, уколико дође до измена, тј. клубови који се не региструју и 

не уплате котизацију до 06.05.2017. неће моћи да учествују, па ће се број кола као 

и распоред одигравања променити, о чему ћете бити благовремено обавештени. 

 

 

 

 

Пролећни део:                                   Јесењи део 

1 коло  -  14.05.2017.                      6 коло  -   03.09.2017. 

2 коло -  21.05.2017.                       7 коло  -   10.09.2017.  

http://www.vojvodinachess.net/
http://www.skbanovcidunav.com/
http://www.chessnovisad.in.rs/
mailto:skbanovcidunav@gmail.com


3 коло -  28.05.2017.                      8 коло  -   17.09.2017. 

4 коло -  04.05.2017.           9 коло  -  24.09.2017. 

5  коло  - 11.06.2017.        

 

Срдачан поздрав,                                                                                         

 

 

 

 

Координатор 

Зонске лиге Срема  

      

Миодраг Станковић 

 

 

 


