ПРАВИЛНИК
ПРЕМИЈЕР ЛИГА БЕОГРАДА 2018
1. Шаховски савез Београда организује такмичење у шаху, Премијер лигу Београда за 2018. годину
које ће се одржати од 17-28.09.2018. године. Игра се 11 кола по Бергеровом систему једнокружно.
2. Техничка конфереција са овлашћеним представницима клубова одржаће се 05.09.2018. године у
хотелу „Славија“ – Београд у 19:15 часова.
3. Право наступа има следећих 13 екипа:
Редни број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назив шаховског клуба
Шаховски клуб Београд
Шаховски клуб Београдски водовод
Шаховски клуб Богослов
Шаховски клуб МЗ Ћирило и Методије
Шаховски клуб Миријево
Шаховски клуб Партизан
Шаховски клуб ПТТ Београд
Шаховски клуб Раднички - Београд
Шаховски клуб Раднички - Рудовци
Шаховски клуб Тадић
Шаховски клуб Црвена Звезда
Шаховски клуб Чукарички

(Шаховски клуб Делфин је одустао)
4. Редовна кола играју се од 17:00 до 22:30 часова, осим петком када се игра од 16:00-21:00
Слободан дан је означен у табели „распоред играња“.
5. Распоред играња:
КОЛО
ДАН
ДАТУМ И САТНИЦА
МЕСТО
НАПОМЕНА
1
Понедељак
17.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
2
Уторак
18.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
3
Среда
19.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
4
Четвртак
20.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
Петак
21.09.2018. у 16.00
Хотел „Славија“
5
6
Субота
22.09.2018. у 17.00
Делиградска 27/3
***
Недеља
***
***
Слободан дан
7
Понедељак
24.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
8
Уторак
25.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
9
Среда
26.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
10
Четвртак
27.09.2018. у 17.00
Хотел „Славија“
Петак
28.09.2018. у 16.00
Хотел „Славија“
11
6. Одлагање мечева или појединих партија није дозвољено.
7. Такмичење се игра на електронским сатовима и организатор обезбеђује сву потребну опрему.
Темпо игре је 90 минута за 40 потеза, плус 15 минута по играчу до краја партије уз додатак од 30
секунди за сваки потез. Главни судија одређује распоред места где играју екипе.
8. У случају да се из неких разлога или утицаја више силе, партија из текућег кола не заврши до
предвиђеног времена за завршетак кола, поступиће се по Правилнику ФИДЕ за прекинуте партије,
а одлуку о томе доноси судија меча уз консултацију са главним судијом. Време и место наставка
прекинуте партије одредиће главни судија такмичења.
9. Игра се по Правилима игре ФИДЕ и по Правилнику Шаховског савеза Србије о екипним
такмичењима. Дозвољено закашњење екипе или појединца у односу на заказано време почетка
кола, је до 30 минута.
10. Писање потеза је обавезно до краја партије, а играчи су обавезни да по завршетку партије упишу
резултат у формулар и потпишу га. Такав формулар су дужни да предају судији такмичења.
11. Турнир се рејтингује код ФИДЕ. Категоризација играча врши се према Правилнику Шаховског
савеза Србије о категоризацији.

12. Екипе су састављене од 6 чланова и 8 резерви. Предаја основног састава на за то предвиђеном
обрасцу је по слободном избору закључно са 14.09.2018. године (петак) до 15:00 часова у
канцеларији ШСБ-а или путем мејла. Капитени екипа који намеравају да у наредном колу изврше
промену основног састава (на за то предвиђеном обрасцу), дужни су да извршену промену предају
судији најкасније 15 минута пре заказаног почетка кола, у противном екипа наступа у основном
саставу. Образац, који се предаје судији, попуњава се штампаним словима и са пуним именом и
презименом играча, називом екипе, датумом и бројем кола, и мора бити потписан од стране
капитена или његовог заменика.
13. Заменик капитена екипе може обављати дужност капитена само када је капитен одсутан са
текућег кола или кад у њему наступа као играч док не заврши своју партију.
14. На основу Правилника о екипним такмичењима Шаховског савеза Србије за екипу у датом колу
може наступити само један страни играч, тј играч који није на рејтинг листи Србије.
15. Коначан пласман екипа одређује се на основу освојеног броја меч бодова (2 за победу, 1 за
нерешено и 0 за пораз). У случају деобе места одлучују следећи додатни критеријуми: а) већи
број освојених поена б) међусобни резултат – ти ц) Сонеборн Бергер (меч бодови) и под д)
разигравање. У случају да разиграва више екипа (3,4...) у такозваној „Мини лиги“ и поново освоје
исти број бодова, важе критеријуми под а, б, ц и на крају жреб.
16. Три првопласиране екипе добијају пехар у трајно власништво.
17. Одлуке судија су извршне, а одлука главног судије је коначна. Жалба на евентуалну
нерегуларност, а која се односи на тек одиграни меч, мора се најавити у записнику одмах по
завршетку меча. Најављена жалба Турнирском одбору, мора се предати у писаној форми,
најкасније сутрадан до 11.00 сати, канцеларији Шаховског савеза Београда, уз уплату таксе од
10.000,00 динара на рачун Шаховског савеза Београда.
Неподношење жалбе у писаној форми, закаснела предаја исте или неуплаћивање таксе на
најављену жалбу, сматраће се као одустајање од жалбе. Ненајављена жалба у записнику меча
неће се узимати у поступак. У случају да се жалба позитивно реши, новац се враћа подносиоцу.
18. Судије турнира: ИА Драган Бабић – главни судија, НА Наталија Живановић и НА Марко Савичић.
19. Прелазак у виши ранг: Првопласирана екипа стиче право играња у Првој лиги Србије.
20. Прелазак у нижи ранг: У нижи ранг прелазе 3 последње-пласиране екипе (ШК Делфин који не
игра Премијер лигу и још две екипе – последње пласиране).
21. Право наступа за екипу имају само играчи клуба који су регистровани за текућу годину код ШСБ.
Сваки члан екипе који је у саставу за текуће коло обавезан је да има оверену такмичарску књижицу
за текућу годину и важеће лекарско уверење. Без ових докумената играч нема право наступа за
екипу.
22. У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре
одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање
спортских активности, односно делатности (Закон о спорту, Члан 19).
23. У простору одређеном за играче, могу се налазити само играчи екипа чије су партије у току и
њихови капитени. Играч који заврши партију обавезан је да напусти простор за игру. Простор за
игру дужни су да напусте и капитени екипа које су завршиле меч и у исти више немогу улазити без
одобрења главног судије.
24. Играчима чије су партије у току није дозвољен међусобни разговор или разговор са посетиоцима.
Разговор са капитеном екипе може се водити само уз присуство судије.
25. У простору за игру играчима није дозвољено да имају мобилни телефон или неко друго средство
комуникације осим ако су у потпуности искључени. Капитенима екипа који не играју у датом мечу
ако неки такав уређај да било какав сигнал или звук биће искључени из простора за игру до краја
текућег кола.
26. Све што није дефинисано овим Правилником, у погледу правила игре или турнирских правила,
одлуку доноси главни судија на основу важећих правила.
27. Правилник је прописао Шаховски савез Београда као организатор такмичења и са њим 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, 05.09.2018.

Шаховски савез Београда

