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ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

  
Организатор ШСЦС  
Термин              23 – 25. октобар 2015. године 
Место играња Кончарево, Хотел „Алфа“ 
 
Потенцијални учесници 

1. НШК – Јагодина 
2. Раднички – Ћуприја 
3. _________________ 
4. _________________ 

 
Темпо игре  

90 минута по играчу за целу партију плус 30 секунди за сваки одиграни 
потез. 
Систем играња 

Једнокружни Бергеров систем – до 6 екипа, а уколико се пријави седам 
или више екипе игра се по швајцарском систему у четири кола. 
 

РАСПОРЕД ИГРАЊА 

Прво коло        Петак, 23. октобар у 16,00 часова 
Друго коло Субота, 24. октобар у 9,00 часова 
Треће коло Субота, 24. октобар 16,00 часова   
Четврто коло Недеља, 25. октобар у 9,00 часова               
Пето коло Недеља, 25. октобар у 16,00 часова  
 

Победничка екипа пласира се за Прву женску лигу Србије за 2016. 
годину. Победничкој екипи припашће пехар и златне медаље.  

Екипе које се пласирају од 2. до 4. места, заједно са ШК ИН из 
Дебрца, чиниће Прву лигу Централне Србије за 2016. годину.   
  Такмичење се игра на 4 табле, а свака екипа може пријавити највише 
две резерве. Остали регистровани чланови клуба су резерве ван основног 
састава и могу наступити за клуб у односном колу искључиво на четвртој 
табли. 



  Одлуком Управног одбора од 2016. године формира се Прва женска 
лига ЦС са четири клуба и игра се на четири табле и две Друге лиге 
Централне Србије (Исток и Запад) по швајцарском систему, на три табле. 
 

Смештај за такмичаре и пратиоце планиран је у хотелу „Алфа“, Цена 
једнодневног пансиона са БТО у двокреветним и трокреветним собама 
износи 2.200 динара. Резервације на телефоне 035-280085 или 069-2264033, 
Ирена Стевановић. 
 

Пријаве се примају на обрасцу основног састава најкасније до 21. 
октобра до 12,00 часова а парови ће бити објављени истог дана на сајту 
Савеза. 
 

С Е К Р Е Т А Р   Ш С Ц С 
Миливоје Миливојевић с. р. 

 
  

   
 


