
Записник са седнице У.О. одржаног дана 16.12.2018 г. 

 

Управни одбор ШС Шумадије је заседао у пуном саставу. 

Након уводне речи председавајућег Марчетић Слободана и предложеног 

дневног реда исти је прихваћен једногласно. 

 Под 1. тачком 

Једногласно је усвојен извештај о раду  ШС Шумадије у 2018 години 

 Под 2. тачком 

Усвојен је план активности савеза за 2019 годину 

 Под 3. тачком  

Након детаљног извештаја о свим такмичењима, Управни одбор је усвојио 

неке измене и предлоге за поједина такмичења и то : 

_ Општинско и окружно такмичење у шаху за девојчице и дечаке, екипно и 

појединачно  треба да се играју у два дана . 

_ КУП Шумадије задње коло СВЕ екипе играју на једном месту. 

_ Сеоска шаховска Олимпијада, због примедби већег броја такмичара враћен 

је горњи лимит за „госта“ играча до 2000 ртг поена. 

_ Прва лига Шумадије ће се од наредне 2019 године играти на 6. табли (5+1) ! 

Један играч може максимално изгубити два пута контумацијом, након тога 

не може бити пријављиван у екипу. 

Крајњи регистрациони рок је 31.07…         До тог дана екипе су у обавези да 

приложе : књижице, спискове играча и доказ о уплаћеној чланарини ! 



Максималан број пријављених играча је 15.   Лигашки меч се може одложити 

у ванредним ситуацијама предложених Законом, или уз договор оба клуба.  

У случају неодигравања меча, судији припадају само путни трошкови. 

Ако нека екипа иступи из такмичења исл.. наредне године не може да се 

такмичи док СВЕ трошкове не измири ! 

Такса за евентуалну жалбу клубова се подиже на 5.000 динара. 

Екипи ШК „Гружа“ је дат задњи рок за уплату чланарине до 21.12.2018 год.  У 

случају да се исти рок не испоштује, ШК „Гружа“ ће бити пребачена у нижи 

ранг. 

_ И друга лига Шумадије је претрпела неке промене.          Максималан број 

пријављених играча у екипи је 15. Такса за жалбу се подиже на 5.000 динара. 

Крајњи регистрациони рок је 31.08….        Један играч може два пута изгубити 

контумацијом ! 

_ За 7. Шумадија ОПЕН обезбедити спонзоре !! 

_ 9. Појединачно првенство Шумадије (у убрзаном шаху) биће организовано 

ако савез обезбеди финансије ! 

На самом крају седнице, досадашњи члан Управног одбора Ђурић Предраг је 

поднео оставку због приватних обавеза. 
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