
Извештај о раду савеза у 2019 години 

И у 2019 години савез је наставио са радним активностима.  

На препоруку Министарства, у фебруару и марту уз помоћ 

Савеза за школски спорт Крагујевца, организовано је општинско 

и окружно такмичење основаца у шаху, где је јако велики број 

малишана узео учешће. 

У периоду 24.02. -  24.03.2019 год. је организован КУП Шумадије 

где је учешће узело 16 екипа, што је рекорд такмичења. 

Најуспешније екипе : 

1. место ШК „Брњица“ – Брњица 

2. место СШУ „Вашариште 64“ – Крагујевац 

3. место ШК „Раднички-Водовод“- 2  - Крагујевац  

Четврта по реду Сеоска шаховска Олимпијада Шумадије је 

одржана 21.04.2019 године у Кутлову и на њој је учешће узело 9. 

екипа.  МЗ Кутлово је била заиста добар домаћин такмичарима. 

Након екипног дела одиграно је појединачно такмичење. 

Најуспешније екипе : 

1. место МЗ „Буковик“ – Буковик 

2. место МЗ „Маршић“ – Маршић 

3. место МЗ „Кутлово“ - Кутлово 

У периоду 12 – 17.08.2019 године у просторијама градског 

удружења пензионера града Крагујевца, је одржан 7. Шумадија 

ОПЕН.   Организација и такмичење на завидном нивоу ! 

Најуспешнији такмичари : 

1. место ИМ Златановић Борољуб 

2. место ФМ Рихтеровић Милан 

3. место Савић Роберт Др.- 1.к.( на ОПЕН-у освојио звање МК !) 



У предвиђеном року су се одиграле Прва и Друга лига Шумадије 

у шаху. 

Победник прве лиге, екипа Брњице се пласирала у Српску лигу 

(највећи успех у историји клуба), а пласман из Друге у Прву лигу 

Шумадије су обезбедиле екипа Карађорђе из Тополе и екипа 

Лепенице из Крагујевца. 

На седници Управног одбора која је одржана 13.12.2019 године, 

предложено је и усвојено да се изврши корекција чланарине 

према клубовима због повећања трошкова. 

Клубови, чланови Прве лиге Шумадије ће од 2020 године савезу 

уплаћивати 7.000 динара, а клубови чланови Друге лиге 

Шумадије ће уплаћивати 5.000 динара, на име котизације за 

лигашка такмичења. 

Новина је да ће савез и за најуспешније клубове Друге лиге, 

обезбедити пехаре и медаље. 

До неког повољнијег момента а због недостатка финансија, 

одустало се од организовања : Ђурђевданског турнира, 

Појединачног првенства Шумадије, кадетског првенства 

Шумадије итд. 


