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ШАХОВСКИ
САВЕЗ
СРБИЈE

MILLENIUM TEAM
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ И МУШКАРЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК
Члан 1.
Шаховски савез Србије у сарадњи са хотелом Фонтана**** из Врњачке Бање организује
Millennium Team Прву лигу Србије за жене и мушкарце од 7-16. септембра 2021. године, у хотелу
Фонтана**** у Врњачкој Бањи.
Члан 2.
Право играња на Millennium Team Првој лиги Србије за жене и мушкарце имају клубови који су у
турнирску табелу уврштени следећим редом:
Конкуренција жена:
1. ШАХМАТНИ КРУЖОК – Нови Сад
2. ВИДИКОВАЦ – Београд
3. ЈЕЛИЦА ПЕП – Горачићи
4. КАРАЂОРЂЕ – Топола
5. БАС – Београд
6. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
7. ЗЛАТАР – Нова Варош
8. СИРМИУМ – Сремска Митровица
9. ЈУГОВИЋ – Каћ
10. РАД – Београд
11. ДШК ОСНОВАЦ – Ниш
Конкуренција мушкараца:
1. ВШК 2005 – Ваљево
2. МЛАДОСТ – Лучани
3. ИТАКА – Београд
4. ВЛАДИМИРЦИ – Владимирци
5. НОВОСАДСКИ ШК – Нови Сад
6. РАДНИЧКИ ВОДОВОД – Крагујевац
7. ЈУГОВИЋ – Каћ
8. СПАРТАК – Суботица
9. НАФТАГАС – Елемир
10. ЈЕЛИЦА ПЕП – Горачићи
11. ПОЛИТИКА – Београд
12. СЛОВЕН – Рума
Члан 3.
Клубови наведени у члану 2. овог Правилника могу наступати на такмичењу само
са регистрованим такмичарима чија су имена објављена од стране ШС Србије.
Сви такмичари морају имати важећи лекарски преглед, у складу са Законом о спорту.
Шаховски савез Србије организоваће специјалистичке прегледе за све оне који нису то
благовремено урадили. Цена прегледа је 500 динара и плаћа се на лицу места.
Лиценцирани специјалиста медицине спорта обавиће прегледе у хотелу Фонтана**** у среду 8.
септембра од 9 до 14 часова.

Члан 4.
Millennium Team Прва лигу Србије за жене и мушкарце игра се по ФИДЕ правилима шаха и
Правилнику о екипним такмичењима ШС Србије. Игра се по Бергеровом систему, 11 кола у 10 дана.
Петог такмичарског дана игра се дупло коло.
Темпо игре је 40 потеза за 90 минута, а затим 30 минута по играчу до краја партије уз бонус од
30 секунди почевши од првог потеза.
Користиће се шаховски сатови марке DGT 3000. Сатови ће бити подешени на програмирану
опцију 13. Додатно време од 30 минута за други период игре ће се аутоматски додати када првом играчу
падне заставица.
Турнир се рејтингује код ФИДЕ.
Члан 5.
Техничка конференција, на којој су обавезни да присуствују капитени свих екипа, одржаће се у
сали за игру, у уторак 7. септембра у 12,00 часова.
На техничкој конференцији, капитени екипа дужни су да предају, за све пријављене играче,
важећа лекарска Уверења о здравственој способности и Изјаву да исти у протеклих 10 дана нису били
у свесном контакту са особом којој је потврђена болест COVID 19. Уместо Изјаве могуће је доставити и
негативни тест на COVID 19, не старији од 48 часова.
Такмичар не може наступити на такмичењу без Уверења о здравственој способности и дате
Изјаве везане за болест COVID 19 или достављеног негативног теста на COVID 19.
Члан 6
Свечано отварање обавиће се 7. септембра у сали хотела Фонтана**** у 15:45 часова.
Церемонија проглашења победника обавиће се 16. септембра, 30 минута по завршетку
последњег кола.
Чланови клубова обавезни су да присуствују церемонији отварања, док је присуство церемонији
проглашења победника обавезно за три првопласиране екипе у обе конкуренције, док је за остале
пожељно.
Члан 7.
Сатница такмичења:
1. коло
уторак, 7. септембар
2. коло
среда, 8. септембар
3. коло
четвртак, 9. септембар
4. коло
петак, 10. септембар
5. коло
субота, 11. септембар
6. коло
субота, 11. септембар
7. коло
недеља, 12. септембар
8. коло
понедељак, 13. септембар
9. коло
уторак,14. септембар
10. коло
среда, 15. септембар
11. коло
четвртак, 16. септембар

16:00
16:00
16:00
16:00
10:00
17:00
16:00
16:00
16:00
16:00
10:00

Члан 8.
Одлагање мечева и појединих партија није могуће ни под којим условом.
Дозвољено кашњење на партију је 15 минута.
Члан 9.
Измена састава за поједина кола врши се у складу са важећим Правилником о екипним
такмичењима ШС Србије.
Измена састава врши се искључиво на обрасцима организатора, а исте ће примати дежурне
судије, у сали за игру и то:
- од 09:30 до 10:00 ч. за сва поподневна кола, која почињу у 16:00 ч.
- од 22:00 до 22:30 ч. за сва преподневна кола која се играју наредног дана у 10:00 ч.
- од 15:00 до 15:30 ч. за 6. коло које је на програму 11. септембра у 17:00 ч.
Изузетно за прво коло 7. септембра измену састава примаће дежурни судија до 13:30 у сали за
игру хотела Фонтана****.
Измена састава за поједино коло пуноважна је само уз потпис капитена екипе или његовог
овлашћеног заменика.
Измену састава капитен може доставити главном судији и путем СМС поруке самo са мобилног
телефона који је пријављен приликом предаје основног састава. Телефон главног судије Илије
Кнежевића је 063/80-36-211.

Члан 9.
Коначан пласман екипа у такмичењу одређује се на основу броја освојених меч бодова (победа
у мечу доноси 3 бода; нерешен резултат доноси 1 бод; пораз у мечу 0 бодова).
У случају деобе места пласман ће се одредити према следећим додатним критеријумума:
- већи број поена;
- међусобни резултат (резултати);
- бољи успех према Сонеборн – Бергер систему примењен на бодове;
- већи број меч победа
Уколико је све једнако одиграће се накнадни меч или меч-турнир по завршетку лиге.
Члан 10.
Победничка екипа у обе конкуренције постаје екипни првак Србије за 2021. годину.
Две најслабије пласиране екипе у конкуренцији жена и три најслабије пласиране екипе у
конкуренцији мушкараца прелазе у нижи ранг такмичења.
Три првопласиране екипе добијају пехаре и медаље.
Члан 11.
Главни судија Millennium Team Прве лиге Србије за жене и мушкарце је Илија Кнежевић,
међународни судија. Заменици главног судије су Драган У. Бабић, међународни судија (конкуренција
жена) и Иштван Бриндза, међународни судија (конкуренција мушкараца). Судије су Тијана Петровић,
национални судија (конкуренција жена) и Зоран Станимировић, међународни судија и Милан Д.
Марковић, национални судија (конкуренција мушкараца).
Директор Millennium Team Прве лиге Србије за жене и мушкарце је Саша Јевтић, међународни
судија и међународни организатор.
Члан 12.
Одлуке главног судије су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском одбору
најкасније један сат по завршетку кола у коме је спор настао.
Жалба се предаје главном судији у писаној форми уз доказ о уплати таксе од 10.000 динара на
рачун ШС Србије, 160-340990-68.
Турнирски одбор доноси одлуку најкасније 2 (два) сата пре почетка наредног кола и она је
коначна. У случају позитвне одлуке такса се враћа уплатиоцу.
Члан 13.
Турнирски одбор сачињавају: Саша Јевтић, председник, Александра Димитријевић и Бојан
Вучковић, чланови и Лидија Вучковић и Владица Андрејић, заменици чланова.
Члан 14.
Важеће мере и препоруке Владе Републике Србије и Кризног штаба које су на снази, а односе
се на борбу против Пандемије COVID 19 биће објављене на Огласној табли.
Сви такмичари, судије и организатори такмичења дужни су да поштују и придржавају се мера и
препорука током свих дана трајања такмичења.
Члан 15.
Поред такмичара, судија и организатора није дозвољено присуство других лица у сали за игру.
Главни судија може одлучити другачије уколико је у питању интерес Првенства и у складу са
препорукама Владе Републике Србије и Кризног штаба.
Пре почетка сваког кола судија или за то одређено лице ће инфрацрвеним термометром мерити
температуру сваком такмичару. Уколико је измерена температура већа од 37,5° С, мерење ће се
поновити још два пута у интервалима од по 10 минута. Такмичар који и после трећег мерења има већу
температуру од 37,5° С, не може наступити у односном колу и изгубиће партију. У сали за игру ношење
заштитних маски је обавезно за све учеснике Првенства током трајања такмичења. За време игре, док
седе за столом, играчи не морају носити маске али се оне препоручују. Током шетње салом за игру
такмичари треба да одржавају међусобно одстојање од најмање 1,5 метра.
Члан 16.
У простору за игру могу бити само шахисти чије су партије у току и капитен екипе. У колико
капитен игра партију у простору за игру може бити његов заменик.
Такмичари који заврше своју партију, дужни су одмах напустити салу за игру, и у исту се више
не могу враћати.
Капитен екипе чија екипа заврши меч, може остати у сали за игру, али не може бити у простору
за игру.

Играчима је дозвољено да се без пратње судије крећу у сали за игру, тоалету и простору око
тоалета, као и у простору за пушење, који се налази на поплочаном делу код улаза у конференцијску
салу.
Члан 17.
Такмичари су дужни да поштују правила облачења. За време трајања кола у турнирску салу није
дозвољен улазак у шортсевима, мини сукњама, тренеркама (горњи и доњи делови, осим уколико су
брендиране клупским обележјима), мајицама на брателе, папучама и другој обући са отвореним
прстима.
Правила облачења ће се стриктно поштовати. Играч који не поштује правила облачења неће
моћи да наступи у односном колу.
За контролу Правила облачења надлежан је главни судија.
Члан 18.
У сали за игру фотографисање је дозвољено само првих 10 минута од почетка кола. Главни
судија може одобрити и додатно време за фотографисање уколико процени да то не угрожава
такмичаре и да је у интересу такмичења.
Анализа партија у простору за игру строго је забрањена.
Члан 19.
У салу за игру забрањен је унос мобилних телефона као и било каквих других електронских
уређаја.
Играч чија је партија у току, а у салу за игру унесе такав уређај, губи партију.
Члан 20.
За тумачење свих спорних ситуација које настану у току турнира, а нису регулисане овим
Правилником, надлежан је главни судија.
Члан 21.
Овај Правилник прописао је Шаховски савез Србије и сви учесници дужни су да га се
придржавају.
Своју сагласност са Правилником потврдиће капитени екипа својим потписом.
у Београду,
7. септембра 2021. године
ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
председник,
Драган Лазић, с,р.
Конкуренција жена:
Конкуренција мушкараца:
ШАХМАТНИ КРУЖОК ____________________ ВШК 2005
____________________
ВИДИКОВАЦ

____________________ МЛАДОСТ

____________________

ЈЕЛИЦА ПЕП

____________________ ИТАКА

____________________

КАРАЂОРЂЕ

____________________ ВЛАДИМИРЦИ

____________________

БАС

____________________ НОВОСАДСКИ ШК

____________________

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

____________________ РАДНИЧКИ ВОДОВОД ____________________

ЗЛАТАР

____________________ ЈУГОВИЋ

____________________

СИРМИУМ

____________________ СПАРТАК

____________________

ЈУГОВИЋ

____________________ НАФТАГАС

____________________

РАД

____________________ ЈЕЛИЦА ПЕП

____________________

ДШК ОСНОВАЦ

____________________ ПОЛИТИКА

____________________

СЛОВЕН

____________________

