На основу члана 102. Закона о Спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11), и на основу
члана 36. Статута Шаховског савеза Србије, Извршни одбор Шаховског савеза Србије на
седници одржаној 30. августа 2014. године донео је

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ
ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋЕ НА ЊИМА

Члан 1.
Предмет Правилника о условима за организовање међународних такмичења и
учешће на њима (у даљем тексту: Правилник), у грани спорта шах, је дефинисање
спортских приредби и условима под којима се међународна такмичења могу организовати
и учествовати на њима.
Члан 2.
Приликом организовања спортских приредби, оне се могу организовати на два
начина, као спортске манифестације или као спортских такмичења.
Спортске манифестације имају више видова, оне могу да се организују као
фестивали, сусрети, смотре, игре и сл.
Организовањем спортских приредаба у спорту шах, се бави Шаховски савез
Србије ( у даљем тексту: Савез) и спортске организације, његове чланице које он овласти,
у складу са законом и и спортским правилима Савеза.
Члан 3.
Уколико се организује спортска приредба, организатор је у складу са законом
дужан да обезбеди одређене услове и предузме адекватне мере безбедности:
1) осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;
2) предузме мере које омогућавају да избегне ризика настанка штете за
спортисте, гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица. Мере могу
бити у виду истицања разних обавештења, упустава, упозорења и забрана, , као и да
се оабвезно предузму мере као што су: безбедност спортског објекта, исправност и
адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи,
одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.;
3) мере за спречавање насиља и недоличног понашања;
4) мере за спречавање допинга на спортској приредби;
5) мере за аштиту природе и животне средине, односно мере којима ће се
предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне
вредности и животну средину;
6) пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се
уређује јавно окупљање грађана.
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Уколико организатор спортске приредбе не предузме мере из претходног става овог
члана, одговара ће за штету која настане спортистима, гледаоцима и другим учесницима
спортске приредбе и трећим лицима у складу са општим правилима о одговорности за
проузроковану штету.
Члан 4.
Уколико се деси да је Савез дао сагласност, односно дозволу или наложио да се
одређена спортска приредба одржи иако нису били испуњени сви прописани услови,
солидарно је одговоран са организатором за штету коју на спортској приредби претрпи
неко од учесника спортске приредбе или треће лице услед пропуста опрагизатора.
Члан 5.
Уколико Савез организује спортско такмичење на територији Републике Србије
под руководством Међународне шаховске федерације (у дањем тексту: ФИДЕ), то
такмичење организује се и спроводи у складу са Законом о спорту Републике Србије ( у
даљем тексту: Закон) и правилима Савеза.
Члан 6.
Када се одржава такмичење у шаху, Савез брине и проверава да организатор има
обезбеђен одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако
испуњава друге услове у складу са законом и правилима Савеза.
Члан 7.
Стручна, службена лица и сви учесници на спортском такмичењу, као што су:
спортисти, спортске организације, спортски тренери, спортске судије, спортски делегати,
морају да се придржавају Закона и правила Савеза.
Члан 8.
Спортске судије, спортски делегати и друга службена лица имају право на накнаду
трошкова и накнаду за обављање својих дужности. Та финансијка средства могу бити на
једном спортском сусрету у висини која не може бити већа од шест дневница за територију
Републике Србије, у складу са правилима Савеза.
Члан 9.
На спортским међународним такмичењима у организацији Савеза, а које је Савез
означио као аматерска такмичења, у екипама клубова може наступити највише 20%
спортиста са статусом професионалних спортиста.
Члан 10.
У екипама спортских организација на професионалним спортским такмичењима
могу наступати само професионални спортисти.
Члан 11.
Савез уколико има финансијских и организационих могућности, може се
кандидовати за организовање великог међународног спортског такмичења на територији
Републике Србије. Пре подношења кандидатуре Савез мора испунити услове:
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1) образује иницијативни одбор за припрему кандидатуре;
2) припреми пројекат, односно студију о организовању и финансирању
такмичења;
3) прибави мишљење Олимпијског комитета Србије;
4) прибави мишљење Спортског савеза Србије;
5) прибави сагласност Владе за олимпијске игре и светска и европска првенства,;
6) прибави сагласност Министарства за друга велика међународна спортска
такмичења.
Члан 12.
Савез може у складу са законом да организује Велика међународна спортска
такмичења :
1) светска и европска првенства;
2) медитеранске игре;
3) универзијаде;
4) светски купови и финални турнири светске лиге;
5) балканска и друга регионална првенства;
6) финала и финални турнири европских клупских такмичења;
7) критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири.
Члан 13.
Да би од надлежних органа Савез добио дозволу за организовања великог
међународног спортског такмичења у Републици Србији, Савез мора да испуни
критеријуме:
шаха;

1) организовање такмичења мора имати позитиван утицај на развој и унапређење
2) такмичење мора бити оправдано са становишта тржишта;
3) такмичење мора бити занимљиво за медије и гледаоце;
4) такмичење треба да утиче на афирмацију шаха ;

5) укаже на чињеницу да
традицију у Републици Србији.

шах као спорт има организациону и такмичарску
Члан 14.

Спортске организације и спортисти чланови Савеза могу учествовати на
међународним спортским приредбама само уз претходну сагласност Савеза.
Уколико Савез сматра да би учешће спортске организације, спортиста на
међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике Србије,
може да одбије давање сагласности из претходнос става овог члана и забрани учешће.
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Члан 15.
За сва тумачења одредби овог Правилника је надлежан Извршни одбор Савеза.
Члан 16.
Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања на огласној табли у седишту
Савеза.
Председник
_______________
М. Сц. Мирослав Копања
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