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Napomena: Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na 
muške i na ženske osobe. 
 

Članak 1. 
Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenog za sva 
natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. 

 
Članak 2. 

Natjecanje se održava po ovom Propisniku, a za sve propise koji nisu navedeni primjenjuju se 
pravila FIDE za ubrzani šah. 

 
Članak 3. 

Pravo nastupa imaju učenici sukladno člancima 13. i 14. Općeg propisnika. 
Prijava škole radi se sukladno članku 24. Općeg propisnika.  
Prijavu škole i sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom ovlaštene osobe, voditelj ekipe 
predaje kod zapisničkog stola voditelju natjecanja i to najkasnije petnaest (15) minuta prije, satnicom 
predviđenog, početka natjecanja, zajedno sa identifikacijskim dokumentima sukladno Članku 15. 
Općeg propisnika. 
Identifikacijske dokumente učenici su obvezni za vrijeme trajanja mečeva držati na igraćem stolu. 
Poželjno je da natjecatelji sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu. 

 
Članak 4. 

Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i odvodi s 
istog voditelj ekipe imenovan od strane škole. Ovlaštena osoba škole svojim potpisom i pečatom na 
Prijavi škole i sastava ekipe potvrđuje da su voditelji službeni predstavnici škole, punoljetne osobe, 
kompetentni za rad s učenicima. Ekipa bez voditelja ili s voditeljem koji nije imenovan od ovlaštene 
osobe škole na otisnutoj elektroničkoj Prijavi sastava ekipe, ne može pristup iti natjecanju. Sukladno 
navedenom učenici ni u kom slučaju ne mogu biti imenovani, niti obavljati funkciju voditelja ekipe. 

 
Članak 5. 

Voditelji ekipa zajedno s učenicima koji ne nastupaju, odnosno ekipe čiji nastupi  nisu još počeli, ili 
su završili, obavezno sjede u prostoru predviđenom za ekipe koje se pripremaju za partiju, jer 
nepotrebno zadržavanje uz borilišta otežava rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja. 

 
Članak 6. 

Natjecanje se održava u konkurenciji dječaka i djevojčica osnovnih škola, te djevojaka i mladića 
srednjih škola. 
Natjecanje je ekipno, ekipu čine četiri (4) igrača koji igraju na prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj ploči. 
Igračem se smatra natjecatelj koji igra u tom kolu. 
U konkurenciji dječaka mogu nastupiti djevojčice, a u konkurenciji mladića mogu nastupiti djevojke.  
Dječaci ne mogu nastupiti u konkurenciji djevojčica kao niti mladići u konkurenciji djevojaka. 
Ekipa može nastupiti ako je na natjecanju pristuno najmanje tri (3) učenika.  
Ekipe će se u startni popis unijeti slučajnim odabirom. 
 
OSNOVNI SASTAV 
Osnovni sastav čini popis od maksimalno deset (10) natjecatelja. Prva četiri natjecatelja na popisu 
smatraju se igračima, a ostali pričuvama. Popis se predaje glavnom sucu turnira prije početka 
turnira. Igrači se u osnovnom stastavu upisuju po rednim brojevima od jedan (1) do deset (10). 
Osnovni sastav ne može se mijenjati do kraja natjecanja. Osnovni sastav određuje redoslijed igrača 
po pločama. Igrači nastupaju na prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj ploči. Redoslijed igrača po pločama 
mora odgovarati redoslijedu igrača u osnovnom sastavu. 
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IZMJENA EKIPE 
U pojednim kolima u ekipu se može uvrstiti jedan ili više pričuva navedenih u osnovnom sastavu. 
Uvrštene pričuve postaju igrači u tom kolu. Pri svakoj izmjeni ekipe redoslijed igrača u ekipi mora 
zadržavati redoslijed iz osnovnog sastava.  
 
Prije početka svakog kola voditelji su dužni glavnom sucu prijaviti ekipu za to kolo. Ako voditelj ne 
prijavi ekipu prije početka prvog kola, smatra se da ekipu u prvom kolu čine prva četiri natjecatelja iz 
osnovnog sastava. Ako voditelj ne prijavi ekipu prije početka bilo kojeg kola, smatra se da ekipu čine 
igrači iz prethodnoga kola. 
Ako ekipa nastupi u sastavu različitom od prijavljenoga, igrači koji nisu prijavljeni za to kolo gube 
partiju kontumacom. 
Ako ekipa nastupi u redoslijedu različitom od redoslijeda u osnovnom sastavu, igrači u ekipi koji nisu 
igrali prema zadanom redoslijedu gube partiju kontumacom. 

 
Članak 7. 

Sudionici Prvenstva Grada Zagreba u šahu prihvaćaju ovaj propisnik uvrštavanjem u turnirsku 
tabelu natjecanja. 

 
Članak 8. 

Na ekipnom prvenstvu iz jedne škole može nastupiti samo jedna ekipa. 
Voditelj ekipe može, istovremeno, voditi samo jednu mušku i jednu žensku ekipu. 
Voditelj ekipe ne može biti sudac na natjecanju. 

 
Članak 9. 

Ekipe koje sudjeluju na natjecanjima dužne su sa sobom donijeti dvije (2) ispravne šahovske 
garniture i dva (2) šahovska sata. 
Ekipe koje ne donesu dvije ispravne šahovske garniture i dva šahovska sata neće moći nastupiti na 
natjecanju. 

 
Članak 10. 

Na kvalifikacijskim natjecanjima tempo igranja je petnaest (15) minuta po igraču. 

 
Članak 11. 

U slučaju žalbe na odluku meč suca, glavni sudac donosi odluku koja je izvršna i konačna, u slučaju 
svih ostalih žalbi koje voditelj natjecanja primi u pisanom obliku, Natjecateljsko povjerenstvo 
odgovorit će prije početka slijedećeg termina za igranje. Odluka Natjecateljskog povjerenstva je 
izvršna i konačna. 

 
  Članak 12. 
Odgađanja mečeva nema. Ekipa koja ne nastupi gubi meč prema Pravilniku o ekipnim natjecanjima 
HŠS. Za vrijeme partije igrači su dužni isključiti mobilne telefone. Ukoliko se igraču uključi mobilni 
telefon tijekom partije, igrač gubi partiju bez borbe. 
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Članak 13. 

Broj kola u natjecanju odredit će se sukladno trećini broja prijavljenih ekipa ili najviše 9. kola.  
Ukoliko se na natjecanje prijavi do 10 ekipa natjecanje će se igrati po Berger sustav, a sa više od 10 
ekipa natjecanje će se igrati po Švicarskom sustavu.  
Konačni poredak u finalu ekipa utvrdit će se na temelju zbroja meč bodova (2 boda za pobjedu, 1 
bod za neriješen susret) svih susreta. 
U slučaju diobe mjesta poredak se određuje prema slijedećim kriterijima: 
Za ŠVICARSKI SUSTAV (kvalifikacijska natjecanja): 
1. veći broj bodova svih članova ekipe 
2. Buchholz  
3. Međusobni susret 
4. Ždrijeb 
Za BERGEROV SUSTAV (završna natjecanja): 
1. veći zbroj pojedinačnih bodova iz igre 
2. bolji rezultat unutar iste bodovne skupine, 
3. bolji rezultat po pločama (ukupni rezultat na 1., 2., 3., 4. ploči) 
4. dodatni dvokružni meč uz tempo igre od tri (3) minute za razmišljanje po igraču, uz dodatak od 
dvije (2) sekunde po potezu. 

 
Članak 14. 

Podjela nagrada uslijedit će po završetku natjecanja i pročitanih službenih rezultata.  
Tri prvoplasirane ekipe u svakoj konkurenciji osvajaju medalje, diplome i pehar.  

 
Članak 15. 

Neposredno prije početka utakmice na jednom dijelu sportskog borilišta obavezno je fotografiranje 
ekipe s voditeljem. 
Kako bi se osobni podaci i slike sudionika natjecanja mogle koristiti za potrebe Saveza te za objave 
na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Saveza potrebno je osigurati privolu sudionika, 
odnosno zakonskog skrbnika sudionika. 
 

Članak 16. 

Sudionici i posjetitelji sportskih aktivnosti u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba 
dolaskom na aktivnosti pristaju na fotografiranje i video snimanje kao sudionik ili posjetitelj javnog 
događaja. Foto i video dokumentaciju organizator, Školski sportski savez Grada Zagreba, koristit će 
isključivo za vlastitu arhivu te za objavu na mrežnim stranicama i društvenim mrežama i s njom 
postupati u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

 
Članak 17. 

U slučaju da članovi ekipe ili voditelj svojim nedoličnim ponašanjem izazove prekid natjecanja ili 
samovoljno napusti natjecanje, ili netko od natjecatelja ili voditelja pojedine ekipe prije, za ili nakon 
natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim natjecateljima, postupit će se 
prema odredbama Općeg propisnika i Disciplinskog pravilnika Školskog sportskog saveza Grada 
Zagreba. 
 

Članak 18. 
Upozoravamo natjecatelje i voditelje ekipa da se u potpunosti moraju pridržavati kućnog reda 
objekta za natjecanje. Ekipa koja se ne pridržava kućnog reda objekta i uputa voditelja natjecanja 
može biti isključena iz natjecanja, a eventualnu počinjenu štetu snosi škola počinitelj. 
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Članak 19. 
Voditelji ekipa zajedno s učenicima koji ne nastupaju, odnosno natjecateljima čiji nastupi nisu još 
započeli ili su završili ne smiju se zadržavati na borilištu, jer nepotrebno zadržavanje uz borilišta 
otežava rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja. 

 
Članak 20. 

Voditelji ekipa i učenici dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera i COVID protokola 
za natjecanja Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.  

 
Članak 21. 

Raspored i rezultati natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr.  
Voditelji ekipa obavijesti o natjecanju preuzimaju sukladno Članku 11. Općeg propisnika. 
 

Članak 22. 
Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza Grada 
Zagreba (temeljem Članka 40. OPĆEG PROPISNIKA). 

 
  

 
 

ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGRABA 

 

http://www.skolski-sport-zg.hr/

