РАСПИС ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ШАХУ
1. 20. Премијер лига Босне и Херцеговине за мушкарце и 19. Премијер лига
Босне и Херцеговине за жене одржаће се од 10. до 18. септембра 2022. године
у хотелу "Зенит" у Неуму.
2. Организатор такмичења је Шаховска Унија Босне и Херцеговине, а технички
организатор Шаховски савез Републике Српске.
3. Смјештај екипа је у хотелу „Зенит“. Цијена пуног пансиона у двокреветној
соби 77,00 КМ, у трокреветној соби 72,00 КМ, док је цијена пансиона у
једнокреветној соби 107,00 КМ (боравишна такса је укључена у цијену). Сва три
оброка сервирају се на бази шведског стола.
4. Клубови су у обавези да резервишу смјештај најкасније до петка, 2.
септембра 2022. године на е-маил: info@hotel-zenit.com или фаx: 036/880-140.
Све додатне информације можете добити путем телефона: 036/880-144 или
036/880-138, хотел „Зенит“. Пријављени учесници обје лиге у обавези су да
буду смјештени у хотелу предложеном од стране организатора.
5. Премијер лига за мушкарце се игра на 6 табли. У основном саставу за
мушкарце могуће је пријавити и 4 резерве. За сваку екипу у мушкој конкуренцији
право наступа у сваком колу има највише 2 странца.
6. На Премијер лиги БиХ за мушкарце право наступа имају сљедећи клубови:
ШК „БОСНА“ Сарајево
ШК „НАПРЕДАК“ Сарајево
ШК „БЈЕЛАШНИЦА“ Пазарић
ТШК „СЛОБОДА“ Тузла
ШК „ШИРОКИ БРИЈЕГ“ Шир. Бријег

ШК „САРАЈЕВО“ Сарајево
ШК „БИХАЋ“ Бихаћ
ШК „ИГМАН“ Коњиц
ШК „ЈЕДИНСТВО 1954“ Брчко
ШК „ХРАСНО-БУСОВАЧА“

7. Премијер лига за жене се игра на 4 табле. У основном саставу за жене могуће је
пријавити и 2 резерве. За сваку екипу у женској конкуренцији право наступа у
сваком колу има највише 1 странкиња. У женској екипи мора наступити једна
домаћа шахисткиња до 18 година старости (рођена 1.1.2004. године и млађа).
8. На Премијер лиги БиХ за жене право учешћа имају сљедећи клубови:
ШК „НАПРЕДАК“ Зеница
ШК „ХРАСНО-БУСОВАЧА“
ТШК „СЛОБОДА“ Тузла

ШК „РУДАР“ Приједор
ОШК „9. ЈАНУАР“ Фоча
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као и клубови регистровани за 2022. годину, пријављени од стране ШС ФБиХ, ШС
РС и ШС Х-Б.
9. Свака екипа је обавезна да потврди учешће и уплати котизацију за такмичење,
закључно са 02.09.2022. године на рачун Шаховског савеза Републике Српске број:
562-099-00002304-81. Износ котизације је 500,00 КМ за мушкарце и 300,00 КМ за
жене. У случају одустајања екипе, котизација се не враћа.
10. Премијер лига почиње 10.09.2022. године у сали хотела „Зенит“:
- до 14:30 часова предаја основних састава
- у 14:30 часова техничка конференција
- до 15:30 часова објављивање парова по таблама за 1.коло
- у 16:45 часова свечано отварање Премијер лиге
- у 17:00 часова почетак првог кола
Извлачење турнирских бројева обавиће се на техничкој конференцији. Распоред
кола и друге појединости биће утврђени Турнирским правилником.
11. Свака екипа која учествује у мушкој лиги дужна је да обезбједи три шаховске
гарнитуре и три дигитална часовника, који одговарају ФИДЕ стандардима, док су у
женској лиги обавезна два комплета. Првенства се играју по Правилима шаха
ФИДЕ и рејтинговаће се за ФИДЕ рејтинг листу.
12. Три првопласиране екипе у обје конкуренције добивају пехаре и медаље, а све
екипе дипломе.
13. Проглашење резултата и свечано затварање турнира обавиће се 18.09.2022.
године, пола сата по завршетку посљедњег кола.
14. Пријаве учешћа и остале информације, могу се добити путем и-мејл адресе:
sahovskisavezrs@gmail.com
Контакт особе:
Владо Стојановић, члан Извршног одбора ШС РС
Телефон: 065 073 465 (+вибер)
Немања Шипка
Телефон: 065 966 933 (+вибер)
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