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П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

ДРУГА ЛИГА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
(Запад и Исток) 

  
ЛИГЕ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
(Север, Запад, Исток и Југ) 

  
1. Другa лига Централне Србије за 2013. годину (групе Запад и Исток) 

одржава се од 10. до 14. октобра 2013. године у једном месту према 
следећем распореду: 
1. коло   четвртак, 10. октобар   16,00 часова   
2. коло   петак, 11. октобар   9,00 часова   
3. коло   петак, 11. октобар   16,00 часова   
4. коло   субота, 12. октобар   9,00 часова   
5. коло   субота, 12. октобар   16,00 часова   
6. коло   недеља, 13. октобар   9,00 часова   
Плеj оф и плеј аут недеља, 13. октобар   16,00 часова   
Плеј оф реванш  понедељак, 14. октобар  9,00 часова   

 Лиге Централне Србије за 2013. годину (групе Запад, Север, Исток и Југ) 
одржавају се 17. до 21. октобра 2013. године у једном месту према 
следећем распореду: 
1. коло   четвртак, 17. октобар   16,00 часова   
2. коло   петак, 18. октобар   9,00 часова   
3. коло   петак, 18. октобар   16,00 часова   
4. коло   субота, 19. октобар   9,00 часова   
5. коло   субота, 19. октобар   16,00 часова   
6. коло   недеља, 20. октобар   9,00 часова   
Плеj оф и плеј аут недеља, 20. октобар   16,00 часова   
Плеј оф реванш  понедељак, 21. октобар  9,00 часова    

2. У свим лигама учествује по 12 екипа. Игра се по швајцарском систему у 
шест кола, затим плеј – оф за прве четири екипе и плеј – аут за четири 
екипе које деле критична места. Парови 1. кола за Другу лигу ЦС (групе 
Запад и Исток) биће објављени на сајту Шаховског савезе Централне 
Србије 1. октобра, а за Лиге ЦС 8. октобра 2013. године. Парови за прво 
коло одређују се на основу просечног рејтинга, на првих осам табли, 
према пријављеном основном саставу. 



3. Такмичење се игра на 8 (осам) табли а свака екипа може пријавити 
највише 4 (четири) резерве. Остали регистровани чланови клуба који 
нису пријављени ни у основни састав ни међу резерве могу наступати за 
клуб у односном колу искључиво на осмој табли.   
Сваки клуб је обавезан да у основни састав пријави минимум једног 
играча рођеног 1987. године и млађег или шахисткињу (тзв: “бонус 
играч“) и омладинца-ку (рођени да то 1993. године и млађи) и назначи на 
формулару основног састава. У сваком колу обавезан је наступ ових 
играча. 

 Играчи у основном саставу могу бити поређани по слободном избору 
(без обзира на титуле и рејтинг). 

4. За време такмичења један играч може изгубити највише две партије 
контумацијом, након чега му више није дозвољен наступ за екипу. 
Злоупотребе од стране капитена биће санкционисане. 

5. Чланови екипе морају бити регистровани код Шаховског савеза 
Централне Србије за 2013. годину и да имају оверене легитимације са 
фотографијом.   

6. Капитени клубова, чланова обе групе Друге Лиге и западне групе Лиге 
ЦС, најкасније до понедељка 23. септембра 2013. године, достављају  
Шаховском савезу Централне Србије основни састав, потписан од 
стране капитена и оверен печатом, а клубови Лига ЦС групе Север, 
Запад, Исток и Југ најкасније до поненељка 30. септембра 2013. 
године.  Достављањем уредно попуњеног формулара за основни састав 
клубови потврђују своје учешће на такмичењу. Уколико то не учине до 
горе наведеног рока биће укључена резерва, а лиге попуњење до броја 
12. 

7. Темпо игре је 90 минута по играчу за целу партију плус 30 секунди за 
сваки одиграни потез почевши од првог. Игра се по Правилима ФИДЕ и 
Правилнику о екипним такмичењима Шаховског савеза Србије. 

8. Свака екипа је обавезна да обезбеди по четири исправна 
електронска шаховска сата и четири шаховске гарнитуре нормалне 
величине, на таблама где имају беле фигуре. Необезбеђивање 
потребних реквизита за одигравање меча иде на терет времена екипе 
која то није учинила, тј. губитка партије. 

9. Одлагање мечева није дозвољено.  
10. Све евентуалне примедбе као и најаву жалбе капитени су дужни да 

унесу у записник, а клуб који је незадовољан одлуком судије у мечу 
обавезан је да најави жалбу у потписаном записнику и да у року од 30 
минута по завршетку меча уложи писмену жалбу Турнирском одбору који 
ће бити именован на техничкој кјонференцији. Турнирски одбор доноси 
одлуку по хитном поступку а најкасније 30 минута пре почетка наредног 
кола и она је коначна. 
Жалба се не може уложити уколико није најављена у потписаном 
записнику меча. Уз жалбу се мора уплатити 7.000 динара на име таксе 
која се враћа жалиоцу у случају повољног решења жалбе.   

11. У случају да нека екипа изгуби један меч без игре брише се из даљег 
такмичења. Појединачни резултати, и поред тога тога што је екипа 
брисана, биће рејтинговани ФИДЕ. 



12. У случају недоласка екипе на меч или иступања са такмичења клуб ће 
бити санкционисан преласком у регионалну или окружну лигу, у 
зависности којој регији припада.  

13. Пласман у лиги се одређује на основу меч бодова: победа у мечу је 3 
(три), нерешено 1 (један) и пораз 0 (нула) бодова. У случају да две или 
више екипа имају исти број меч бодова код деобе критичног места 
одлучује већи број поена, затим бољи Бухолц, међусобни резултат-и 
екипа које деле место и на крају жреб. 

14. Победа у мечу се рачуна када екипа освоји 4,5 поена и више, нерешено 
је када екипа освоји 4 поена, а екипа је изгубила меч када освоји 3,5 
поена и мање. Уколико је меч завршен 3,5:3,5, 3:3 или 2,5:2,5 итд. у том 
случају обе екипе добијају по 0 (нула) бодова 

15. Победници Друге лиге Централне Србије (Запад и Исток) квалификују се 
за Прву лигу Централне Србије за 2014. годину. Из обе групе Друге лиге 
Централне Србије испада по један клуб плус онолико клубова колико 
испадне из Прве лиге Централне Србије, који припадају односној регији. 

16. Победници Лига Централне Србије (Север и Запад) квалификују се у 
Другу лигу Централне Србије (група Запад), а победници група Исток и 
Југ у Другу лигу Централне Србије (група Исток) за 2014. годину. Из Лига 
Централне Србије испадају по два клуба и плус онолико клубова колико 
испадне из Друге лиге Централне Србије, који припадају односној регији. 

17. Клубови Друге лиге Централне Србије (групе Запад и Исток) су обавезни 
да на име трошкова коресподенције и организације и рејтинговања 
уплате по 7.000 динара, а клубови Лига Централне Србије (Север, 
Запад, Исток и Југ) по 4.000, динара по рачуну који је достављен уз ове 
Пропозиције. 

18. Координатор ових лига је секретар ШСЦС Миливоје Миливојевић, 
међународни судија ФИДЕ, који одржава комуникацију са клубовима и 
однос са јавношћу, као и надлежним комисијама. 

19. Потенцијални организатор такмичења је обавезан да обезбеди 
квалитетан смештај за учеснике, погодну салу за игру са пратећим 
садржајем, формуларе за писање партија, пехаре и медаље, хонораре 
за организациони апарат (судије и организатора) и сл. 
Понуду доставити ШСЦС најкасније до 9. септембра 2013. године. 
Одлука о домаћинима биће донета до 16. септембра 2013. године, о 
чему ће клубови бити информисани. 

 
     Јован Митић, с.р.                                        Миливоје Миливојевић, с.р.  
   председник ТК ШСЦС                                                     секретар ШСЦС  
 
 

мр Селимир Манојловић, с.р. 
председник ШСЦС 

 
 
Прилог: 

- Састави лига ЦС 2013.  
- Формулар основног састава 


