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Р А С П И С   

27. ОТВОРЕНОГ ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ  

ЗА ЖЕНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Шаховски савез Војводине у сарадњи са Шаховским савезом Новог Сада организује 27. 

отворено екипно првенство Војводине у шаху за жене које ће се одржати у хотелу “Путник” у 

Новом Саду (улица Илије Огњановића 24) од 28-31. октобра 2021. године.  

Право учешћа имају сви регистровани клубови са територије Војводине. 

Такмичење се одржава по Швајцарском систему, у 5 (пет) кола. Екипе наступају на 3 (три) 

табле са правом на 3 (три) резерве. Игра се на дигиталним сатовима. Темпо игре је 90 минута по 

играчу са додатком од 30 секунди за сваки одиграни потез. Лига ће бити РЕЈТИНГОВАНА. 

Коначан пласман се одређује на основу збира укупно освојених МЕЧ БОДОВА. За победу у 

мечу екипа добија 3 бода; за нерешен резултат 1 бод; за изгубљени меч 0 бодова. 

Првопласирана екипа стиче право играња у Првој шаховској лиги СРБИЈЕ за жене за 2022. 

годину. 

На основу Правилника о такмичењима Шаховског савеза Војводине ОБАВЕЗНО МОРАЈУ ДА 

УЧЕСТВУЈУ ЕКИПЕ КЛУБОВА ПРВЕ ШАХОВСКЕ МУШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ КАО И ЕКИПЕ 

КЛУБОВА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ – ГРУПА ВОЈВОДИНА ЗА 2021. ГОДИНУ. Не морају да 

учествују екипе клубова чије се екипе такмиче у Првој лиги Србије за жене. 

Клубови који су обавезни да пошаљу своју екипу на екипно првенство Војводине у шаху за 

жене, уколико то не учине на основу Одлуке УО ШСВ уплаћују таксу од 20.000,00 динара на 

рачун ШСВ, најкасније 15 дана по завршетку такмичења. 

Смештај учесника и сала за игру је у хотелу “Путник” у Новом Саду. Цена једнодневног 

пансиона по особи у двокреветној и трокреветној соби износи 3.300,00 динара. По особи се 

уплаћује 3 (три) пансиона. Једнокреветне собе могу се користити у договору са координатором 

такмичења, а цена једнодневног пансиона по особи износи 4.400,00 динара. Уплате 

пансионских трошкова се врше на рачун ШСВ број: 340–1945–12, најкасније до 27. октобра ове 

године или у готовом пре почетка такмичења. Пансион почиње ручком 28. 10. а завршава се 

доручком 31. 10. 2021. године. Све информације као и резервације смештаја можете добити код 

координатора такмичења Петра Миличевића на бројеве тел. 021/572-238 или 064/6498-003, као 

и код главног судије првенства Алмира Гагића моб. 060/0400-807. Екипе које не користе услуге 

хотелског смештаја из овог расписа са најмање 2 особе дневно, плаћају у корист ШСВ додатну 

котизацију од 10.000,00 динара. 

Састанак капитена, предаја основних састава и потребне документације обавиће се 28. октобра 

2021. године у хотелу “Путник” у Новом Саду, у 15,00 часова. 

   
РАСПОРЕД ИГРАЊА: 

 28. 10. 2021.  Техничка конференција од 15,00 часова, 
   Свечано отварање    од 16,15 часова,   
      1. коло  од  16,30 часова 
 29. 10. 2021.   2. коло  од  16,30 часова 
 30. 10. 2021.   3. коло  од  10,00 часова 
 30. 10. 2021.    4. коло  од  16,30 часова 
 31. 10. 2021.   5. коло  од  10,00 часова 
   Свечано затварање одмах после 5. кола 
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Промене састава за сва кола предају се судији у турнирској сали најкасније 15 минута пре 

почетка дотичног кола.  

 

Све што није обухваћено овим Пропозицијама решаваће се у складу са важећим ФИДЕ 

правилима шаховске игре и Правилницима ШС Војводине. 

 

Све потребне реквизите за игру обезбеђује организатор - ШС Војводине.  

 

 

 

 

У Новом Саду, 01. 10. 2021.                   Генерални секретар ШСВ  

                  Данко Бокан 

  
    


