
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА КУП ШУМАДИЈЕ 2021 г. 

1.Куп  Шумадије  почиње 07.03.2021 године,а завршава се 11.04.2021 године.   

Куп се игра по Швајцарском  систему (комп.паровање), 5. кола и рејтингује се 

за стандардни шах. 

2.Такмичење се игра на 4 табле. Играчи се ређају по РЕЈТИНГУ  (ако га имају), 

а остали по пријављеном ОСНОВНОМ саставу, (нема прескакања) !    Важи 

мартовска рејтинг листа. Клуб може максимално пријавити 6 играча за Куп !    

Накнадних додавања такмичара НЕМА !! 

3.Право наступа имају играчи који су били регистровани код ШСЦ Србије и 

ШС Шумадије за 2020 годину и да имају оверене легитимације са 

фотографијом.  Право наступа имају и играчи који су променили клубове са 

исписницом !! 

4.Темпо игре је 90 минута + 30 секунди по играчу за целу партију.  Игра се по 

правилима ФИДЕ и важећим Правилницима о екипним такмичењима. 

Писање потеза је обавезно за све играче .   Додатак – Г - не важи ! 

5.Кашњење играча на почетак партије толерисаће се 30 минута од времена 

заказаног за почетак меча. Уколико екипа нема 50% (2) играча , ни присутни 

играчи не могу да почну партију. 

6.Домаћа екипа на непарним таблама има фигуре БЕЛЕ боје и дужна је да 

обезбеди: погодну салу за игру, записник меча,формуларе за писање потеза, 

(2) стандардне шаховске гарнитуре и (2) дигитална  шаховска сата.    У сали за 

игру је ЗАБРАЊЕНО: пушење,конзумирање алкохола,употреба мобилних тел. 

галама (бука) и све што утиче на регуларност меча. 

7.Одлагање мечева није дозвољено. У изузетним случајевима мечеви се могу 

одиграти унапред, уз сагласност Комесара Куп-а.  Мечеви се играју недељом 

са почетком у 10,00 сати . 

8. Мечеве ће судити капитени, а у случају спора поступиће се по (упутству –

дужности) који је саставни део ових пропозиција. Представник домаће екипе 



ОБАВЕЗНО доставља  записник сусрета,потписан од стране оба капитена на 

адресу ШС Шумадије. У записнику ЧИТКО навести пуно име и презиме играча 

са титулом или категоријом, ФИДЕ број.  Резултат одмах јавити Комесару по 

завршетку меча. 

9.Све евентуалне примедбе као и најаву жалбе капитени су дужни да унесу у 

записник меча и да у року од 48 сати по завршетку меча уложе писмену 

жалбу ШС Шумадије, Такмичарско-дисциплинској комисији. 

10.Жалба се не може уложити уколико није најављена у записнику меча. Уз 

жалбу се мора уплатити 5.000 динара на име таксе која се враћа жалиоцу у 

случају повољног решења жалбе.  Жалба без доказа о уплаћеној такси неће 

се разматрати.Такса се уплаћује на рачун ШС Шумадије. 

11.У случају да нека екипа иступи из Куп-а брише се из даљег такмичења. 

Појединачни резултати и поред тога што је екипа брисана, биће рејтинговани 

код ФИДЕ . Службени резултат је 3 : 0 - (у случају недоласка неке екипе) !! 

12.Пласман у Куп-у се одређује на основу меч бодова: победа је (3), 

нерешено (1) и пораз (0) бодова. У случају да две или више екипа имају исти 

број МЕЧ -БОДОВА одлучују додатни критеријуми и то : већи број поена, 

средњи бухолц, међусобни резултат, бољи успех по Сонеборн-Бергеру и на 

крају жреб. 

13.Победа у мечу се рачуна када екипа освоји више поена од противничке, 

нерешено је када обе екипе освоје исти број поена, а екипа је изгубила меч 

када освоји мање поена од противничке. 

14.За три првопласиране екипе биће обезбеђени пехари и медаље. 

15.Комесар Куп-а је Петар Милошевић секретар Шаховског савеза Шумадије. 

 

У Крагујевцу                                                                                        комесар лиге 

Дана_______________                                                                Петар Милошевић 


