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 На основу досадашњих активности у шаху као играча, шаховског 
радника и међународног судије, времена проведеног и посвећеног шаху и 
функција које сам до сад обављао, као и остварених резултата сматрам да 
је моја кандидатура за место председника Шаховског савеза Централне 
Србије апсолутно оправдана. 
 Пре свега сматрам да постоји потреба континуитета у раду савеза. 
 Наш савез у овом тренутку броји око 180 клубова организованих у 17 
округа са око 5000 регистрованих играча. Савез организује 8 лига, куп 
такмичења и кадетско првенство, координира рад Шаховских округа и 
учествује у раду Шаховског савеза Србије. 
 
 
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ШСЦС 
 

Основни правци даљег развоја и усавршавања рада Шаховског савеза 
Централне Србије пре свега проистичу из детаљне анализе досадашњег 
рада, захтева који се пред савез постављају у смислу даљег подизања 
нивоа шаховског живота почев од самог клуба па до нивоа савеза, подизање 
организационог система самог савеза ка циљу  достизања такмичарских 
резултата самих шахиста какви су примерени и у нашем окружењу и свету, 
као и у активном учешћу у раду Шаховског савеза Србије. 

 
Основни мото мог програма је повећати број спортиста који се баве 

шахом, поставити систем рада са младима који ће довести до бржег 
достизања врхунских резултата и достизања титула велемајстора бар до 
средње школе, повећати број турнира на читавој територији Централне 
Србије, обезбедити модерну комуникацију канцеларије са окрузима, 
клубовима и играчима, уз стално усавршавање система такмичења и 
спровођење организације свих такмичарских активности који су у програму 
савеза и наставити са принципијелним заступањем ставова нашег Савеза у 
савезу Србије. 
 
 
РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ШСЦС 

 
Проблем комуникације клубова и округа са савезом, који настају 

првенствено због велике разуђености наше такмичарске територије, а 
углавном се огледају у регистрацији клубова, ће се решити увођењем 
електронске регистрације клубова и појединаца, где ће се водити комплетна 
евиденција свих шаховских субјеката са наше територије. Регистрација 



клубова ће се вршити електронским путем и биће, преко сајта Савеза 
доступна свима. Секретарима клубова ће служити да обаве регистрацију, а 
свим осталима да имају увид у чланове свих клубова.   Програм се налази у 
експериманталној фази, биће коришћен за овај регистрациони период, а у 
коначној употреби ће бити у јунском регистрационом року. Дакле на једном 
месту доступни подаци свих шахиста, клубова, округа и судија 
регистрованих у нашем Савезу. 

 Пресељење канцеларије из Београда се не доводи у питање из више 
разлога: у Београду имамо своју канцеларију, особу која већ тамо ради, 
Београд је на средини наше такмичарске територије, у жижи шаховских 
дешавања и свако пресељење би савез изложило додатним финансиским 
трошковима. 
 
 
РАД СА МЛАДИМА И ТРЕНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Увођење омладинца и младог играча у екипе је значајно подмладило 

састав наше организације, али уколико желима да пратимо светски тренд 
достизања велемајсторских титула у врло младим годинама морамо  
млађима дати још веће шансе. Потребно је направити стручан програм 
шаховског образовања младих на свим нивоима од почетника до врхунских 
играча. Моја је пројекција да можемо за десетак година најталентованију 
децу довести до највиших титула. Иако постоји програм рада шаха у школе 
сматрамо да, поучени одличним примером у Браничевском округу, треба са 
почетком рада почети већ у вртићима. Већ на том узрасту би се за њих 
органзовала прва такмичења и они би поласком у школу у већем броју 
бирали шах као изборни предмет. Акција шах у школе није заживела у мери 
коју смо очекивали па Савез треба у сарадњи са окрузима предузме све 
неопходне мере да бар у сваком граду имамо бар по једну школу која има 
шах као изборни предмет. За потребе реализације овог програма 
направићемо стручни и организациони тим који ће перманентно у току 
читаве године радити на реализацији овог дела програма са циљем 
добијања велемајстора бар у средњој школи. 

Као објективна потеба за достизања ових циљева поставља се питање 
оснивања тренерске организације и то је један од наших првих задатака. 
Тренерска организација би имала улогу креације јединственог шаховског 
програма рада за све категорије шахиста, са посебним освртом на најмлађе 
узрасте, а њена основна улога би се огледала у едукацији шаховских 
тренера на читавој територији нашег Савеза. Оваквом организацијом би се 
већ у првим годинама рада проширио број шаховских тренера и школа шаха, 
а тренери би добили лиценце неопходне за рад.  
 
ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ТУРНИРА 

 
Савез мора повећати број турнира које организује и променом система 

додељивања организација наших лига можемо стићи до тог циља. За 



организацију било које од осам лига које организује Савез, моћи ће да 
конкуришу клубови у сарадњи са хотелима. Клуб или више клубова који 
конкуришу за организацију неке лиге ће бити у обавези да, на име уштеде 
својих средстава за такмичење и бенефиција добијених од хотела, 
организују један опен или Бергер турнир. Клубови би били у добити јер 
трошкови опена или Бергера нису већи од трошкова играња лиге, а Савез би 
добио нове турнире. Одређен број турнира треба бити организован само за 
кадетски узраст и треба бити бесплатан за учеснике. На овај начин би се 
могли организовати по један мушки и женски интермајсторки или 
велемајсторски Бергер турнир који би био квалификациони па би на тај 
начин подигли и ниво свих наших такмичења. Право учешћа би добијали 
кадети својим пласманом на државном кадетском првенству, по два најбоља 
велемајстора и интермајстора са нашег полуфинала или других такмичења, 
чиме би подигли ниво квалитета тих наших такмичења. 
 
 
СУДИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Наставити са едукацијом шаховски судија уз обавезу да сваки 

шаховски клуб треба да има бар једног судију клубског ранга. Поред преко 
120 регистрованих судија свих нивоа титула, наш Савез има проблем 
одигравања мечева без судија јер већина наших судија су активни играчи у 
својим клубовима. Дакле основни циљ коме се тежи да се сви мечеви играју 
уз присуство судије. За ове потребе мислим да треба унапредити рад 
судијске организације у смислу увођења комесара такмичења за све лиге. 
Њихова улога би била праћење организације лиге, одређивање судија, 
вођење лиге и прављење извештаја . Оснивање судиске организације које је 
предвиђено статутом нашег Савеза би такође требало да буде једна од 
наших обавеза. 
 
 
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

 
Постојећи систем такмичења треба још једном детаљно анализирати и 

приступити његовој реорганизацији. Постизање основног циља 
објективности пласмана и смањење трошкова са собом је донело и неке  
мањкавости. Да одређен број екипа не одигра девет кола, да неодговорним 
понашањем појединих екипа кад је одустајање од такмичења у питању 
доводи реалност пласмана екипа у питање намећу да је потребно учинити 
неке кораке ка модификацији система, што је потребно учинити уз велику 
сагласност клубова. Уколико дође до реорганизације такмичења Шаховског 
савеза Србије, чије разматрање је у току (увођење јединствене Друге лиге) и 
ми ћемо бити принуђени да реорганизујемо наша такмичења. 
 
 
 



САРАДЊА СА ШСС 
 
Посебну пажњу треба обратити на сарадњу са Шаховским савезом 

Србије. Потребно је наставити принципијелану сарадњу у којој је наша 
делагација, досадашњим радом, остварила доста добре резултате 
,јединствено наступала и практично поставила стандарде понашања у 
којима нема личних интереса. Мој став је да делегација мора бити и даље 
јединствена, да представља искључиво ставове нашег Савеза и учини све 
да се Шаховски савез Србије ојача. 

 
Захваљујем се свима који су разумећи и подржавајући мој програм, а 

пре свега поштујући моје стручне, моралне и људске квалитете подржали 
моју кандидатуру и дали подршку за мој избор на место председника 
Шаховског савеза Централне Србије.  

 
Такође се захваљујем свима који ће на изборној скупштини гласати за 

мој избор. 
 

 
У  Александровцу, 5. 4. 2014. године   

 
 
Зоран Бојовић, дипл. инг. маш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


