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Osnovne obavijesti 

 

U razdoblju od 10. ožujka 2022. do 22.svibnja 2022. odigran je prvi (proljetni) 

dio seniorskih ligaških natjecanja na razini Šahovske zajednice županija Centar. 

 

U nastavku vam donosim detaljne rezultate za svaku pojedinu ligu po kolima. 

trenutačnu tablicu nakon završetka prvog (proljetnog) dijela i trenutačno 

najuspješnije ploče. 

 

Od 15. lipnja do 30. lipnja 2022. traje prijelazni rok za igrače pri Hrvatskom 

šahovskom savezu. 

Prijelaz iz dosadašnjeg kluba u novi klub može ostvariti svaki igrač koji to 

zatraži. Uvjet je da mu stari klub izda ispisnicu te da novi klub uplati ponovnu 

registraciju (prijelaz) koja iznosi 120 kn za sve igrače i vrijedi do 31. prosinca  

2022. 

Pravo nastupau ekipnim natjecanjima HŠS-a za novi klub nakon prijelaza imaju 

samo igrači koji u ovoj natjecateljskoj sezoni nisu nastupili za stari klub. 

U navedenom periodu također se mogu igrači koji ostvaruju takvo pravo dvojno 

registrirati (žene, juniori, kadeti, vetarni, juniori). 

Dvojna registracija se može razvrgnuti uz suglasnost igrača, matičnog i dvojnog 

kluba te se igrač u periodu od 15.6. do 30.6.2022. moće ponovno dvojno 

registrirati za novi klub. 

Igrači koji su već nastupali u ekipnim natjecanjima HŠS-a na temelju dvojne 

registracije za stari dvojni klub u ovoj natjecateljskoj sezoni nemaju pravo 

nastupa za novi dvojni klub. 

U periodu od 15.6. 2022. do 30.6.2022. moguće je registrirati strane igrače. 

Domaće igrače koji nisu bili registrirani u HŠS-u u 2022. godini možete 

registrirati u bilo kojem trenutku. Ipak, za drugi (jesenski) dio seniorskih i 

juniorskih liga na razini Šahovske zajednice županija Centar igrači moraju biti 

registrirani sa danom 11. srpnja 2022. 

Rok za predaju osnovnih sastava za jesenski dio liga je 11. srpnja 2022. 

Kod predaje osnovnih sastava uzima se u obzir rejting lista od 1. srpnja 2022.  



Ekipe koje nemaju nikakvih izmjena u osnovnom mogu ostati posložene po 

osnovnom sastavu predanom u ožujku po rejting listi od 1. ožujka 2022. 

Ukoliko se prijavljuje bilo koji dodatni igrač u sastav ekipe, stari osnovni sastav 

prestaje važiti i klubovi su dužni posložiti igrače u novi osnovni sastav po 

rejting listi od 1. srpnja 2022. Predstavnici klubova dužni su obratiti pažnju na 

pravilo 100 bodova pri slaganju osnovnog sastava. 

Svi igrači u osnovnom sastavu moraju biti registrirani pri HŠS na dan 11. srpnja 

2022. i vidljivi u tražilici igrača na mrežnim stranicama HŠS-a 

Molim da mi klubovi dostave izmjene ukoliko imaju bilo kakve izmjene 

kontakata predstavnika ekipa (kapetana), adresa mjesta igre te imena 

sudaca domaćih mečeva. Rok za dostavu tih podataka je 19. kolovoz 2022. 

Nakon navedenog datuma iste podatke neću moći uvrstiti u bilten broj 4 i bit će 

izrazito otežana organizacija liga. 

Termini za drugi (jesenski) dio liga ostaju neizmijenjeni, odnosno onakvi kakvi 

su  dogovoreni na sastanku kapetana i navedeni u biltenu broj 2. 

U drugoj seniorskoj ligi ŠZŽ Centar još uvijek nije određen domaćin 

posljednjeg kruga u kojem se igra samo jedno (11.) kolo, a koji je na 

rasporedu 16. listopada 2022. Molim sve klubove zainteresirane za organizaciju 

da mi se jave sa ponudama do 19. kolovoza 2022. Vrijede ista pravila za 

organizaciju navedena u prethodnim biltenima. 

Druga juniorska liga ŠZŽ Centar organizira se u drugom (jesenskom) dijelu 

natjecateljske sezone.  

Pravo nastupa u juniorskim ligama imaju igrači rođeni 2002. godine i 

mlađi. 

Rok za prijavu ekipa za sudjelovanje je 11. srpnja 2022. Molim sa prijavom 

navesti kontakt osobu, broj telefona i e-mail adresu. 

Rok za predaju osnovnih sastava prijavljenih ekipa je 19. kolovoza 2022. Kod 

određivanja osnovnih sastava uzima se u obzir rejting lista od 1. kolovoza 2022. 

Svi igrači moraju biti registrirani pri HŠS na dan 19. kolovoza 2022. i vidljivi u 

tražilici igrača na mrežnim stranicama HŠS-a. 

Liga će se igrati subotama u rujnu i listopadu 2022. (predloženi termini su 

10.rujan, 17. rujan, 1. listopada i 8. listopada 2022).  Liga se igra na krugove, 

svaki krug čine dva kola koja imaju početke u 10:00 i 16:00 sati.  

Domaćini pojedinog kruga su pojedini klubovi koji se javljaju za organizaciju 

kruga. 



Do petka 19. kolovoza 2022. klubovi mogu poslati ponude za organizaciju 

pojedinog kruga. Na dnu ovog dokumenta nalazi se obrazac prijave za 

domaćinstvo. 

Uvjeti koje klubovi moraju osigurati za domaćinstvo pojedinog kruga su 

prikladne prostorije i uvjeti za igru (paziti na važeće epidemiološke mjere 

ukoliko budu na snazi), mogućnost pristupa osobama sa invaliditetom, 

mogućnost ručka po prihvatljivim cijenama (u objektu igre ili u blizini), 

kompetentne suce, dostupnu električnu energiju i internetsku vezu za suce (u 

pauzi i za igrače), ručak i putne troškove za suce, osigurati parking u blizini 

mjesta igre i moguć dolazak javnim prijevozom, osigurati i ostale osnovne 

rekvizite kao što su zapisi za partije, nazive ekipa, brojeve stolova … Mjesto 

igre mora se nalaziti na području županija koje obuhvaća Šahovska zajednica 

županija Centar. 

O domaćinima pojedinih krugova odlučit ću kroz kontakt mailom i telefonom sa 

predstavnicima prijavljenih ekipa. 

Svaka ekipa dužna je osigurati standardne garniture i elektroničke satove za igru 

na pločama na kojima bijele figure vode njezini igrači. 

Tempo igre je 90 minuta za cijelu partiju po igraču uz dodatak od 30 sekundi za 

svaki odigrani potez počevši od prvog. 

Liga se rejtingira za međunarodnu i nacionalnu rejting listu. Trošak rejtingiranja 

snosi HŠS. 

Sustav natjecanja je jednokružni berger u slučaju prijave do 10 ekipa (dodatni 

termin je 24. rujna 2022.). U slučaju prijave 11 ili 12 ekipa igrat će se švicarski 

sustav u 6 kola (otpada termin 8. listopada 2022.). U slučaju prijave 13 ili više 

ekipa igrat će se švicarski sustav u 8 kola. 

Svaki klub za ligu može prijaviti neograničen broj ekipa budući da se radi o 

najnižoj juniorskoj ligi. Igrači koji su nastupali za neku ekipu u 1. juniorskoj ligi 

ili u 2. juniorskim ligama drugih ŠZŽ nemaju pravo nastupa. 

Prvoplasirana ekipa ostvaruje plasman u 1. juniorsku ligu u sljedećoj 

natjecateljskoj sezoni. 

Kotizacija za Drugu juniorsku ligu iznosi 250,00 kuna po ekipi i plaća se prije 

prvog kola. HŠS će izdati račune krajem kolovoza i poslati na e-mail adrese 

klubova. 

 

 



 

 

 

 

 


