ПРАВИЛНИК
ТРЕЋE ЛИГЕ БЕОГРАДА 2018
1. Шаховски савез Београда организује такмичење Треће лиге Београда за 2018 годину. Лига
почиње 09.09.2018. године и траје до 04.11. 2018. године.
2. Такмичење се игра по швајцарском ситему (комјутерско паровање), по принципу домаћин – гост.
3. Редовна кола играју се недељом са почетком у 10.00 часова. Закашњење екипе или појединца из
екипе, дозвољено је максимално до 30 минута, у односу на заказано време за почетак меча.
4. Датуми одигравања кола су: 9, 16, 23, 30 септембар, 7, 14, 21, 28 октобар и 4 новембар
2018.
5. Право наступа на такмичењу имају клубови који су регистровани код Шаховског савеза Београда,
као и клубови који пријаве другу екипу клуба, под условом да већ нису чланови исте лиге. Сваки
члан екипе који је у саставу, за свако коло које игра, обавезан је да поседује код себе оверену
такмичарску књижицу за 2018. годину и важеће лекарско уверење. Без ових докумената играч(и)
ће бити контумациран(и). Потребну документацију је обавезно показати судији меча у
предвиђеним временским роковима, односно капитен екипе је прилаже када подноси састав
екипе за то коло.
6. У случају пријаве друге екипе, клуб је у обавези да достави списак те екипе до максимума од 22
играча. Списак се мора предати судији пре почетка меча првог кола и пре предаје састава екипе
за меч. Предати списак важи до завршетка лиге без права на промену или накнадно дописивање
играча.
7. Извлачење турнирских бројева и упознавање са Правилником такмичења, извршиће се на
састанку са овлашћеним представницима клубова 05.09.2018. године.
8. Темпо игре: 40 потеза за 90 мин + 30 мин по играчу до краја партије. Укупна сеанса траје 4
часа.
9. Игра се по Правилима шаха ФИДЕ, без примене члана »Guidelines III« (убрзани завршетак) и
по Правилнику ШСС за екипна такмичења.
10.
Писање потеза је обавезно до последњих 5 минута пре пада заставице (важи за обе
сеансе). На евентуални захтев судије, играчи су обавезни да предају формуларе
организатору.
11.
Категоризација играча, врши се према Правилнику о категоризацији ШСС.
12.
Обавезе домаћина сусрета: Клуб-домаћин је обавезан да обезбеди одговарајући
простор за игру и комплетан инвентар потребан за нормално одигравање меча. Екипа домаћина
ће изгубити меч или поједине партије, уколико у времену од 30 минута, од заказаног времена за
почетак кола, не испуни ову обавезу.
13.
Игра се на 8 табли, а редослед играча у екипи мора бити састављен по титулама и
категоријама, према опадајућој класификацији.
14.
На основу Правилника о регистрацији ШСС, за екипу може наступати само један страни
играч.
15.
Судија: Делегирање судија врши судијска комисија ШС Београда. У случају
недоласка делегираног судије, капитени екипа заједнички воде меч и записник тог меча. Капитен
домаћина је у обавези да одмах по завршеном мечу путем телефона или СМС пријави резултат
меча на следеће бројеве телефона 062-10-78-790 и 060-590-11-59, а да записник меча достави
канцеларији ШСБ у року од 48 часова. У случају најављене жалбе, дужан је да записник меча
достави канцеларији ШСБ најкасније у понедељк до 11 часова.
16.
Такса за судије: У III лиги Београда је 1.500,00 динара. Поред таксе коју клуб домаћин
исплаћује судији, судији следује и исплаћује се одмах заједно са таксом и накнада трошкова за
превоз, за места где нема линија ГСП.
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17.
Такмичење води Такмичарска комисија ШСБ.
18.
Жалба на евентуалну нерегуларност меча мора се најавити у записнику одмах по
завршетку меча, а иста се у писаној форми мора уложити најкасније првог радног дана до 11
часова, уз уплату таксе од 5.000,00 динара на рачун ШСБ-а. Закаснела предаја или неплаћање
таксе, сматраће се као одустајање од најављене жалбе.
Ненајављена жалба, неће се узимати у поступак.
Одлуку о жалби доноси Такмичарска комисија и она је коначна. Код позитивно решене
жалбе, уплаћени новац се враћа жалиоцу.
19.
Одлагање меча у принципу није дозвољено. У изузетним случајевима Такмичарска комисија
ШСБ (ТК) може одобрити одлагање. Ако ТК одобри одлагање или сама увиди потребу за
одлагањем и и донесе такву одлуку, иста је обавезујућа за оба клуба који је морају испоштовати.
Клубови могу и сами да покушају да се међусобно договоре о заказивању новог термина за
одигравање одложеног меча, али и тада морају да добију сагласност ТК. Без сагласности ТК
постигнути договор је неважећи. У случају да се клубови не договоре, коначну одлуку о
одређивању новог термина за одигравање меча доноси ТК. Екипа која не испоштује било коју
одлуку ТК губи меч службеним резултатом.
20.
Такмичарска комисија доноси одлуку када евентуално дође до неодигравања неког меча, а
да то није обухваћено чланом 19, ценећи разлоге и узрок неодигравања. Екипа која не испоштује
ову одлуку, губи меч службеним резултатом.
21.
Победник је екипа која освоји највећи број меч-бодова (2 бода за победу, 1 за нерешено
и 0 за пораз).
У случају деобе места, одлучују додатни критеријуми:
а) Већи број освојених поена б) Средњи Бухолц (-1 најслабији резултат) ц) Међусобни
резултат/и (према меч-бодовима) д) Бухолц е) Жреб
22.
Три најбоље пласиране екипе из такмичења, добијају пехар у трајно власништво.
23.
Прелазак у виши ранг:
Две првопласиране екипе улазе у виши ранг. У случајевима када се укаже потреба за допуну лиге
која је непосредно испред, тада се допуна врши са следеће пласираним клубом.
24.
Без одобрења судије, играчу је забрањено да у простору за игру има мобилни телефон или
неко друго електронско средство за комуникацију, осим ако су у потпуности искључени. Ако неки
такав уређај да било какав сигнал или звук играч ће изгубити партију. Ако се ово деси капитену
екипе, биће искључен из простора за игру до краја текућег кола.
25.
У простору за игру забрањено је пушење, анализe партија, уношење и употреба алкохола.
26.
Све што није дефинисано овим Правилником, у погледу правила игре или турнирских
правила, одлуку доноси судија меча на основу важећих правила.
27.
Правилник је прописао ШСБ као организатор такмичења и са истим ће бити упознате све
екипе преко свог капитена или овлашћеног представника клуба. Самим чином предаје састава, за
своју екипу на старту лиге, капитен уједно даје и сагласност са одредбама овог Правилника,
као и обавезу у име целе екипе да ће исти и поштовати до краја такмичења.
Београд 04.09.2018.

Шаховски савез Београда
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