HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ
PRAVILNIK
O RADU POVJERENIKA
HRVATSKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA
I. POVJERENICI U OKVIRU HŠS-a
Članak 1.
Na razini Hrvatskog šahovskog saveza (u daljnjem tekstu- HŠS) postoje sljedeći povjerenici za
natjecanje:
 Povjerenik ekipnih i pojedinačnih državnih natjecanja;
 Povjerenik za kup i festivalsko natjecanje na državnoj razini;
 Povjerenik za natjecanje na razini ŠZŽ centar;
 Povjerenik za natjecanje na razini ŠZŽ istok;
 Povjerenik za natjecanje na razini ŠZŽ jug;
 Povjerenik za natjecanje na razini ŠZŽ zapad.
Iste imenuju Upravni odbor HŠS-a na mandat od 4 godine (sukladno mandatu Upravnog odbora
HŠS-a)
II. POVJERENIK EKIPNIH I POJEDINAČNIH DRŽAVNIH NATJECANJA
Članak 2.

POSLOVI POVJERENIKA EKIPNIH I POJEDINAČNIH DRŽAVNIH NATJECANJA:
1) Priprema i provodi sljedeća ekipna državna natjecanja:
 1.HŠL seniora,
 1.HŠL seniorki,
 1.HŠL juniora,
 1.HŠL juniorki,
 Finale kadetske lige Hrvatske.
Priprema i provođenje gore navedenih natjecanja podrazumijeva sljedeće poslove i
aktivnosti:
 sudjelovanje u odabiru mjesta igre i dvorane za igru;
 pravovremeni kontakt sa klubovima koji sudjeluju na gore navedenim
natjecanjima te točno utvrđivanje liste sudionika;
 brigu oko pravovremenog raspisa gore navedenih natjecanja i donošenje
pravilnika za ista;
 kontakt sa nadležnim sudačkim forumom oko određivanja sudaca za
natjecanje;
 kao povjerenik prisustvuje početku natjecanja i spaja organizacijske,
sudačke i športske elemente u uspješni šahovski turnir. Sukladno tome dan
prije mora biti nazočan na mjestu održavanja natjecanja (ili osoba iz
Natjecateljske komisije koju ovlasti);
 podnošenje izvješća o svim organizacijskim aspektima natjecanja.
 stalni kontakt sa glavnim tajnikom HŠS-a u svezi navedene problematike.
2) Priprema i provodi sljedeća pojedinačna državna natjecanja:
 Pojedinačno muško prvenstvo Hrvatske;
 Pojedinačno žensko prvenstvo Hrvatske;

 Pojedinačno prvenstvo juniorki i juniora Hrvatske;
 Pojedinačno prvenstvo kadetkinja i kadeta Hrvatske.
Priprema i provođenje gore navedenih natjecanja podrazumijeva slijedeće poslove i
aktivnosti:
 sudjelovanje u odabiru mjesta igre i dvorane za igru;
 kontakt sa nadležnim sudačkim forumom oko određivanja sudaca za
natjecanje;
 brigu oko pravovremenog raspisa gore navedenih natjecanja i donošenje
pravilnika za ista;
 kao povjerenik prisustvuje početku natjecanja i spaja organizacijske,
sudačke i športske elemente u uspješni šahovski turnir. Sukladno tome dan
prije mora biti nazočan na mjestu održavanja natjecanja (ili osoba ili
Natjecateljske komisije koju ovlasti);
 podnošenje izvješća o svim organizacijskim aspektima natjecanja;
 stalni kontakt sa glavnim tajnikom u svezi navedene problematike.
Članak 3.
PRAVA POVJERENIKA
1) HŠS nagrađuje Povjerenika za njihov rad sa sljedećom naknadom:
 60,00 kuna po ekipi u natjecanjima navedenim u točki 1. članka 2.
 170,00 kuna po natjecanju točke 2. članka 2.
 Ugovorom o djelu definiraju se međusobne obveze i prava između HŠS-a i
Povjerenika. Naknada se isplaćuje poslije izvršenog posla, a najmanje dva
puta godišnje.
2) Za svoj rad u svezi pripreme i organizacije natjecanja povjerenik ima pravo na
naknadu materijalnih i putnih troškova (troškovi u svezi goriva, pansiona i sl.).
III. POVJERENIK KUP I FESTIVALSKOG NATJECANJA
Članak 4.
POSLOVI POVJERENIKA KUP I FESTIVALSKOG NATJECANJA
1) Koordinira provođenje županijskih kup- natjecanja:
2) Priprema i provodi slijedeća natjecanja:
 Finale Kup natjecanje RH za muškarce i žene;
 Festival HŠS-a.
Poslovi u svezi finalnog kup natjecanja RH za muškarce i žene:
 sudjelovanje u odabiru mjesta igre i dvorane za igru za finalno natjecanje
Kupa RH;
 pravovremeni kontakt sa klubovima koji sudjeluju na gore navedenim
natjecanjima te sa županijskim savezima;
 brigu oko pravovremenog raspisa gore navedenih natjecanja i donošenje
pravilnika za ista;
 kontakt sa nadležnim sudačkim forumom oko određivanja sudaca za
natjecanje;
 kao povjerenik prisustvuje početku natjecanja i spaja organizacijske,
sudačke i športske elemente u uspješni šahovski turnir. Sukladno tome dan
prije mora biti nazočan na mjestu održavanja natjecanja (ili osoba ili
Natjecateljske komisije koju ovlasti);
 podnošenje izvješća o svim organizacijskim aspektima natjecanja;
 stalni kontakt sa glavnim tajnikom HŠS-a u svezi navedene problematike.

Članak 5.
PRAVA POVJERENIKA
1)HŠS nagrađuje Povjerenika za njihov rad sa:
 60,00 kuna po ekipi u natjecanjima navedenim u točki 2. članka 4.
 1.000,00 kuna za poslove iz točke 1.članka 2.
 Ugovorom o djelu definiraju se međusobne obveze i prava između HŠS-a i
Povjerenika. Naknada se isplaćuje poslije izvršenog posla, a najmanje dva
puta godišnje.
2) Za svoj rad u svezi pripreme i organizacije natjecanja povjerenik ima pravo na
naknadu materijalnih i putnih troškova (troškovi u svezi goriva, telefona, pansiona i sl.).
III. POVJERNICI PO ŠAHOVSKIM ZAJEDNICAMA ŽUPANIJA
Članak 6.
POSLOVI POVJERENIKA PO ŠZŽ:
1) U sve četiri šahovske zajednice županija - istok, zapad, centar, jug imenuju se
povjerenici za natjecanje HŠS (u daljnjem tekstu- Povjerenik).
2) Temeljna zadaća Povjerenika je provođenje slijedećih ekipnih natjecanja:
 Druga hrvatska šahovska liga,
 Treća hrvatska šahovska liga,
 Četvrta hrvatska šahovska liga,
 Peta hrvatska šahovska liga,
 Kadetske lige zajednice županija,
 Juniorske lige zajednice županija,
 Ženska liga zajednice županija.
3) Temeljnu zadaću Povjerenik ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:
 organizira sastanke predstavnika klubova, izvlačenje brojeva i formira
tablice natjecanja za sve lige koje se igraju u Zajednici županija;
 donosi pravilnik natjecanja, sukladno važećim pravilnicima HŠS-a te
odlukama UO HŠS i pazi na dosljedno provođenje pravilnika te nadzire
regularnost natjecanja i primjenu pravilnika o natjecanjima;
 vodi natjecanje, prikuplja rezultate te tiska biltene koje dostavlja klubovima
i glavnom tajniku HŠS-a;
 u dogovoru sa nadležnim sudačkim forumom šahovske zajednice županija
delegira suce za natjecanja, u slučaju potrebe formira pomoćno tijelo ili sam
odlučuje u drugom stupnju (ovisno o karakteristikama pojedinih
natjecanja);
 obvezno dostavlja završni bilten natjecanja glavnom tajniku HŠS sa svim
izračunatim parametrima (plasmani, kriteriji, rating pojedinaca- porast ili
pad, ukoliko se natjecanje rejtingira, najkasnije 7 dana po završetku lige);
4) Povjerenik je odgovoran za provedbu natjecanja u doigravanju na državnoj razini i
snosi odgovornost za iste ako se igra u njegovoj zajednici županija.
5) Za svoj rad odgovara UO HŠS. Povjerenik predstavlja HŠS u poslovima
organizacije natjecanja u svojoj zajednici županija.
6) O prigovorima na rad Povjerenika odlučuje UO HŠS.

7) Povjerenik natjecanja usuglašava termine natjecanja sa predstavnicima klubova i
kalendarom natjecanja HŠS, odlučuje o terminima te eventualnoj promjeni
termina, na zahtjev nekog od klubova ili zbog potreba HŠS, promjena u kalendaru
natjecanja ili zbog drugih izvanrednih razloga, ali u skladu s pravilnikom
natjecanja.
8) Tehnički odrađuje i aktivnosti koje su u nadležnosti Koordinacije na razini njegove
šahovske zajednice županija (regionalna kadetska, juniorska i seniorska
pojedinačna prvenstva).
Članak 7.
PRAVA POVJERENIKA PO ŠZŽ
1) HŠS nagrađuje Povjerenika za njihov rad sa:
 120,00 kuna po ekipi u seniorskim natjecanjima navedenim u točki 2.
članka 6.
 100,00 kuna po ekipi u juniorskim i kadetskim natjecanjima navedenim u
točki 2. članka6.
 340,00 kuna po natjecanju navedenom u točki 8. poslova Povjerenika.
 Ugovorom o djelu definiraju se međusobne obveze i prava između HŠS-a i
Povjerenika. Naknada se isplaćuje poslije izvršenog posla, a najmanje dva
puta godišnje.
2) Za svoj rad u svezi pripreme i organizacije natjecanja povjerenik ima pravo na
naknadu materijalnih i putnih troškova (troškovi u svezi goriva, telefona, pansiona i sl.).
Članak 8.
Naknade povjerenicima su u neto iznosu.
Povjerenik obavlja isključivo poslove koji su propisani Pravilnikom o radu povjerenika i
odlukama UO HŠS, dok se realizacija ostalih programa na razini zajednice županija
(pojedinačna natjecanja mladih i sl.) spušta na županijske šahovske saveze odnosno
Koordinaciju na razini ŠZŽ te se Povjerenik pojavljuje u funkciji koordinatora između
pojedinih županijskih saveza te tehničkog organizatora natjecanja.
Članak 9.
Tumačenje ovog Pravilnika daje UO HŠS-a.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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