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Temeljem ĉlanka 40. Statuta Hrvatskog šahovskog saveza (od 26. rujna 2015. godine), a sukladno  

ĉlanku 8. i 99. Pravilnika šahovskih natjecanja Hrvatskog šahovskog saveza (od 19. prosinca 2021. 

godine)  Izvršni odbor Hrvatskog šahovskog saveza na svojoj drugoj sjednici, u mandatnom razdoblju 

2021. - 2025. godina, odrţanoj 25. sijeĉnja 2022. godine donosi   

  

 PRAVILNIK O RADU POVJERENIKA  

 HRVATSKOG ŠAHOVSKOG SAVEZA 

  

 

I. OPĆE ODREDBE 

  

 

Članak 1. 

 
Pravilnikom o radu povjerenika Hrvatskog šahovskog saveza ureĊuju se poslovi, zadaće, prava, duţnosti  

i obveze povjerenika.  

 

 

Članak 2. 

 

Rijeĉi koje imaju rodno znaĉenje, bez obzira da li su u ovom Pravilniku u muškom ili ţenskom rodu, 

odnose se jednako na muški i ţenski rod. 

 

 

 

Članak 3. 

 

Povjerenici predstavljaju Hrvatski šahovski savez u poslovima organizacije šahovskih natjecanja,  

spajaju organizacijske, sudaĉke i športske elemente u uspješni šahovski turnir. 

 

 

Članak 4. 

 

Izvršni odbor Hrvatskog šahovskog saveza imenuje i razrješuje sljedeće povjerenike:  

 

 Glavni povjerenik 

 Povjerenik za Kup Republike Hrvatske  

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija Centar  

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija Istok  

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija Jug  

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija Zapad 

 Povjerenik za kadetska natjecanja za šahovske zajednice ţupanija s 50 i više kadetskih ekipa 
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II. GLAVNI POVJERENIK  

 

 
  

Članak 5. 

 

 

 

POSLOVI, DUŢNOSTI I OBVEZE GLAVNOG POVJERENIKA 

 

 

 
  

1) Duţnosti glavnog povjerenika prema povjereniku za kup i povjerenicima na razini šahovskih  

     zajednica ţupanija su:  

 

 nadgleda, prati i koordinira njihov rad  

 organizira sastanke povjerenika radi unaprjeĊenja natjecanja i educiranja povjerenika 

 sudjeluje i pomaţe u rješavanju svih natjecateljskih sporova i ţalbi  

 sudjeluje i pomaţe u rješavanju  problematike iz rada povjerenika 

 

 

2) Glavni povjerenik priprema i provodi sljedeća ekipna drţavna natjecanja:  

 
 

 Prva Hrvatska šahovska liga seniora  

 Prva B Hrvatska šahovska liga seniora  

 Prva Hrvatska šahovska liga seniorki  

 Prva Hrvatska šahovska liga juniora  

 Prva Hrvatska šahovska liga juniorki   

 Druga Hrvatska šahovska liga seniorki  

 Finale kadetske lige Republike Hrvatske 

 Kvalifikacije za prvu B Hrvatsku šahovsku ligu seniora 

 Brzopotezno prvenstvo Republike Hrvatske 

 

 

Priprema i provoĊenje ekipnih natjecanja podrazumijeva sljedeće poslove i aktivnosti:  

 

 sudjelovanje u pripremi raspisa za natjecanja 

 izraĊivanje turnirskog pravilnika za natjecanja 

 sudjelovanje u postupku utvrĊivanja temeljnih uvjeta za odrţavanje natjecanja 

 sudjelovanje u postupku odabira mjesta igre i dvorane za igru   

 utvrĊivanje liste ekipa koje sudjeluju na natjecanju 

 kontaktiranje s klubovima ĉije ekipe sudjeluju na natjecanju 

 kontaktiranje sa sucima natjecanja  

 spajanje organizacijskih, sudaĉkih i športskih elemenata u uspješni šahovski turnir 

 podnošenje izvješća o natjecanju Izvršnom odboru HŠS-a  

 stalni kontakt s predsjednikom HŠS-a ili glavnim tajnikom HŠS-a u svezi organizacije i 

provoĊenja natjecanja   
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3) Priprema i provodi sljedeća pojedinaĉna drţavna natjecanja:  

 

 Pojedinaĉno prvenstvo Republike Hrvatske za seniore   

 Pojedinaĉno prvenstvo Republike Hrvatske za seniorke 

 Pojedinaĉno prvenstvo Republike Hrvatske za juniorke i juniore  

 Pojedinaĉno prvenstvo Republike Hrvatske za  kadetkinje i kadete  

 Pojedinaĉno prvenstvo Republike Hrvatske u ubrzanom šahu za kadetkinje i kadete 

 

U suradnji s Komisijom za veteranski šah glavni povjerenik sudjeluje u pripremi i provoĊenju 

pojedinaĉnog prvenstva Republike Hrvatske za veterane i veteranke.  

 

 

Priprema i provoĊenje pojedinaĉnih natjecanja podrazumijeva sljedeće poslove i aktivnosti:  

 

 sudjelovanje u pripremi raspisa za natjecanja 

 izraĊivanje turnirskog pravilnika za natjecanja 

 sudjelovanje u postupku utvrĊivanja temeljnih uvjeta za odrţavanje natjecanja 

 sudjelovanje u postupku odabira mjesta igre i dvorane za igru   

 utvrĊivanje liste natjecatelja  

 kontaktiranje sa sucima natjecanja  

 spajanje organizacijskih, sudaĉkih i športskih elemenata u uspješni šahovski turnir 

 podnošenje izvješća o natjecanju Izvršnom odboru HŠS-a  

 stalni kontakt s predsjednikom HŠS-a ili glavnim tajnikom HŠS-a u svezi organizacije i 

provoĊenja natjecanja   

  

 

 

                                                                            Članak 6. 

 

 

PRAVA GLAVNOG POVJERENIKA 

 

 

      1) Hrvatski šahovski savez nagraĊuje glavnog povjerenika za njegov rad sa sljedećom naknadom:  

 

 1.000,00 kuna za duţnosti iz toĉke 1. petog ĉlanka ovog pravilnika  

 60,00 kuna po ekipi u sljedećim natjecanjima: prva HŠL seniora, prva B HŠL seniora,  

prva HŠL seniorki, prva HŠL juniora, prva HŠL juniorki,  Finale kadetske lige Republike 

Hrvatske, Kvalifikacije za prvu B HŠL i druga HŠL seniorki  

 200,00 kuna po natjecanju za Brzopotezno prvenstvo Republike Hrvatske 

 

 200,00 kuna po natjecanju iz toĉke 3. petog ĉlanka ovog pravilnika   

              

 

      2) Za svoj rad u svezi pripreme i organizacije natjecanja povjerenik ima pravo na naknadu  

          materijalnih i putnih troškova (troškovi u svezi goriva, telefona, smještaja i sl.) sukladno iznosu  

          koji će svojom odlukom odrediti Izvršni odbor. 

 

      3) Ugovorom  o djelu utvrĊuju  se meĊusobna prava i obveze izmeĊu Hrvatskog šahovskog saveza 

           i glavnog povjerenika.  

          Naknada se isplaćuje nakon  izvršenog posla.  
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 III. POVJERENIK ZA KUP   

 

Članak 7. 

 

POSLOVI POVJERENIKA ZA KUP  

 

1) Koordinira i prati provoĊenje ţupanijskih kup natjecanja 

         

2) Priprema i provodi sljedeća natjecanja:  
 

 Finale Kupa Republike Hrvatske  

 MeĊunarodni ekipni šahovski festival Hrvatskog šahovskog saveza  

 Kup Republike Hrvatske za seniorke 

            

Poslovi i obaveze povjerenika za kup natjecanja su:  

 

 sudjelovanje u pripremi raspisa za natjecanja 

 izraĊivanje turnirskog pravilnika za natjecanja 

 sudjelovanje u postupku utvrĊivanja temeljnih uvjeta za odrţavanje natjecanja 

 sudjelovanje u postupku odabira mjesta igre i dvorane za igru   

 utvrĊivanje liste ekipa koje sudjeluju na natjecanju 

 kontaktiranje sa ţupanijskim savezima i klubovima ĉije ekipe sudjeluju na natjecanju 

 kontaktiranje sa sucima natjecanja  

 spajanje organizacijskih, sudaĉkih i športskih elemenata u uspješni šahovski turnir 

 podnošenje izvješća o natjecanju Izvršnom odboru HŠS-a  

 stalni kontakt s predsjednikom HŠS-a ili glavnim tajnikom HŠS-a u svezi organizacije i 

provoĊenja natjecanja   

  

 

 

 

Članak 8. 

 

PRAVA POVJERENIKA KUPA 

 

1) HŠS nagraĊuje Povjerenika za njegov rad sa sljedećom naknadom:  

 

 60,00 kuna po ekipi u natjecanjima navedenim u toĉki 2. sedmog ĉlanka ovog pravilnika 

 

 1.000,00 kuna za poslove iz toĉke 1. sedmog ĉlanka ovog pravilnika  

 

2) Za svoj rad u svezi pripreme i organizacije natjecanja povjerenik ima pravo na naknadu  

     materijalnih i putnih troškova (troškovi u svezi goriva, telefona, smještaja i sl.) sukladno iznosu koji  

     će svojom odlukom odrediti Izvršni odbor.  

 

3) Ugovorom  o djelu utvrĊuju  se meĊusobna prava i obveze izmeĊu Hrvatskog šahovskog saveza 

     i  povjerenika za kup.   

    Naknada se isplaćuje nakon  izvršenog posla.  
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 IV. POVJERNICI PO ŠAHOVSKIM ZAJEDNICAMA ŽUPANIJA  

Članak 9. 

 

Izvršni odbor HŠS-a imenuje sljedeće povjerenike:  

 

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija Centar  

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija  Istok  

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija  Jug  

 Povjerenik za natjecanje na razini šahovske zajednice ţupanija  Zapad 

 Povjerenik za kadetska natjecanja za šahovske zajednice ţupanija s 50 i više kadetskih ekipa 

 

Članak 10. 

 

POSLOVI I TEMELJNE ZADAĆE 

 

1) Temeljna zadaća povjerenika po šahovskim zajednicama ţupanija je provoĊenje 

     sljedećih ekipnih natjecanja:  

 

 Druga seniorska Hrvatska šahovska liga   

 Treća seniorska Hrvatska šahovska liga šahovske zajednice ţupanija  

 Ĉetvrta seniorska Hrvatska šahovska liga  šahovske zajednice ţupanija 

 Peta seniorska Hrvatska šahovska liga šahovske zajednice ţupanija  

 Kadetske lige šahovske zajednice ţupanija  

 Juniorske lige šahovske zajednice ţupanija  

 

 

2) Povjerenik predstavlja Hrvatski šahovski savez u poslovima organizacije natjecanja u šahovskoj  

     zajednici ţupanija.  

 

3) ProvoĊenje natjecanja povjerenici po šahovskim zajednicama ţupanija ostvaruju kroz spajanje 

     organizacijskih,  sudaĉkih i športskih elemenata u uspješni šahovski turnir. 

 

4) Organizacijske aktivnosti povjerenika po šahovskim zajednicama ţupanija u provoĊenju natjecanju  

    su:  

 

 organiziranje sastanaka s predstavnicima klubova, izvlaĉenje startnih brojeva i  

formiranje tablice natjecanja za sve lige koje se igraju u šahovskoj zajednici ţupanija  

 suradnja s klubovima i odgovaranje na upite klubova glede provoĊenja natjecanja 

 donošenje pravilnika natjecanja koji trebaju biti sukladni s vaţećim pravilnicima Hrvatskog 

šahovskog saveza i odlukama Izvršnog odbora 

 praćenje i nadziranje regularnost natjecanja i primjene pravilnika o natjecanjima  

 potvrĊivanje sudaca za natjecanje na prijedlog klubova i ogranka Hrvatske udruge šahovskih 

sudaca u šahovskoj zajednici ţupanija  

 izdavanje biltena koji se dostavljaju klubovima, sucima i HŠS-u   

 usuglašavanje termina natjecanja s predstavnicima klubova i kalendarom natjecanja HŠS-a 

 donošenje odluke o terminima natjecanja i njihovoj promjeni sukladno pravilniku natjecanja  

 odraĊivanje tehniĉkih aktivnosti za pojedinaĉna kadetska, juniorska i seniorska prvenstva 

šahovske zajednice ţupanija 

 odreĊivanje drugostupanjsko tijela (glavni sudac, turnirski odbor ili neko drugo tijelo) koje 

rješava sporove u drugom stupnju   
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 stalni kontakt s predsjednikom HŠS-a ili glavnim tajnikom HŠS-a u svezi organizacije i 

provoĊenja natjecanja   

5) Sudaĉke aktivnosti povjerenika po šahovskim zajednicama ţupanija u provoĊenju natjecanju su: 

 

 voĊenje natjecanja i prikupljanje rezultata natjecanja kao glavni sudac   

 dostavljanje završnih biltena natjecanja HŠS-u sa svim izraĉunatim parametrima (plasmani, 

ispadanja, programska datoteka SM) najkasnije sedam dana po završetku lige 

 redovno dostavlja programsku datoteku SM-a rejting administratoru  

 

 6) Povjerenik je odgovoran za provedbu natjecanja u doigravanju na drţavnoj razini koja se igraju u  

     šahovskoj zajednici ţupanija.  

 7) Povjerenik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru Hrvatskog šahovskog saveza.  

 8) O prigovorima na rad povjerenika po šahovskim zajednicama ţupanija odluĉuje Izvršni odbor   

     Hrvatskog šahovskog saveza.  

Članak 11. 

 

PRAVA POVJERENIKA PO ŠAHOVSKIM ZAJEDNICAMA ŢUPANIJA  

 

1) Hrvatski šahovski savez sukladno sklopljenom ugovoru o djelu nagraĊuje povjerenika po šahovskim  

    zajednicama ţupanija za njihov rad sa sljedećom naknadom:  

 

 120,00 kuna po ekipi u seniorskim natjecanjima navedenim u toĉki 1. osmog ĉlanka ovog 

pravilnika 

 100,00 kuna po ekipi u juniorskim i kadetskim natjecanjima navedenim u toĉki 1. osmog ĉlanka 

ovog pravilnika 

 340,00 kuna po natjecanju za pojedinaĉna kadetska, juniorska i seniorska prvenstva Šahovske 

zajednice ţupanija 

 

2) Za svoj rad u svezi pripreme i organizacije natjecanja povjerenik ima pravo na naknadu  

     materijalnih i putnih troškova (troškovi u svezi goriva, telefona, smještaja i sl.) sukladno iznosu koji  

     će svojom odlukom odrediti Izvršni odbor. 

 

3) Ugovorom o djelu utvrĊuju se meĊusobna prava i obveze izmeĊu Hrvatskog šahovskog saveza 

     i  povjerenika po šahovskim zajednicama ţupanija.   

 

4) Ugovorom o djelu moţe se ugovoriti da dvije osobe obnašaju duţnost povjerenika, na naĉin da jedna 

    osoba obnaša organizacijske aktivnosti, a druga osoba sudaĉke aktivnosti iz nadleţnosti  povjerenika  

    u šahovskoj zajednici ţupanija.     

    U tom sluĉaju ugovorom se definira naĉin podjele povjereniĉke naknade iz stavka 1. ovog ĉlanka.   

 

5) Naknada se isplaćuje u neto iznosu  nakon  izvršenog posla. 

 

 

 

 

                                                                           Članak 12. 

 

Povjerenici obavljaju iskljuĉivo poslove koji su propisani Pravilnikom o radu povjerenika i odlukama 

Izvršnog odbora  Hrvatskog šahovskog saveza.  

Ostali programi na razini šahovske zajednice ţupanija kao što su pojedinaĉna natjecanja mladih i sliĉno 




