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РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА И ИГРАЧА У 2014. ГОДИНИ

Шаховски савез Централне Србије вршиће од 01. до 31. марта и од 15.
до 30. јуна 2014. године регистрацију шаховских клубова са територије
Шаховског савеза Централне Србије и Косова и Метохије.
За регистрацију клуба за текућу годину клуб је обавезан да достави:
1. Решење Агенције за привредне регистре и
2. Попуњен формулар за региустрацију клуба
Поред горе неведеног клубови треба да доставе и следеће:
- Чланске карте за играче који обнављају регистрацију,
- Исписницу(е) за играче који прелазе из клуба у клуб
- Сагласност матичног клуба за омладинце-ке (рођени 1994. године и
млађи) који се региструју на двојну регистрацију, као и доказ о
години рођења.
- Фотографије за играче који први пут ступају у шаховску организацију
и
- Доказе о уплати таксе за регистрацију Савезу као и доказе о уплати
таксе за рејтинговане играче.
Такса за регистрацију у 2014. години износи:
- за клубове Прве лиге Србије и Прве лиге Централне Србије по
22.000 динара;
- за клубове Друге лиге Централне Србије (Исток и Запад) по 18.000
динара;
- за клубове Лига ЦС (Исток, Запад, Север и Југ) по 8.000 динара;
- за клубове Регионалних и Окружних лига по 4.000 динара.
Поред таксе за регистрацију клуб је обавезан да уплати и рејтинг таксу
за своје чланове клуба које се налази се налазе на рејтинг листи ФИДЕ.
Рејтинг такса по регистрованом члану износи 500 динара.
Горе наведене таксе (за регистрацију и рејтинг) уплатити искључиво
на жиро-рачун ШАХОВСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ, Београд, број
160-19343-53.

Без уплаћене таксе у пуном износу као и за клубове који имају
дуговања из предтодних година неће бити извршена регистрација, а самим
тим неће учествовати у систему такмичења ШСЦС за 2014. годину.
Клубови Прве лиге Србије, Прве лиге Централне Србије, Друге лиге
Централне Србије групе Запад и Исток, обавезни су да изврше регистрацију
клубова у мартовском регистрационом року, с обзиром да ће констутуисање
и извлачење бројева за Прву лигу Централне Србије бити обављено 26. маја
2014. године, односно 14. јуна за обе групе Друге лиге Централне Србије.
Клубови Лига Централне Србије (Север, Запад, Исток и Југ) обавезни
су да изврше регистрацију до 30. јуна текуће године, с обзиром да ће
конституисање лига бити обавити до 11. јула 2014. године.
За клубове Прве лиге Србије, Прве лиге Централне Србије и обе групе
Друге лиге Централне Србије такса за регистрацију је увећана за 10.000
динара с обзирим да су клубови ових лига обавезни да наступају бар са
једном екипом (мушком или женском) на Омладинској лиги Централне
Србије. У случају наступа наведена сума биће им враћена.
За клубове који не изврше регистрацију до 30. јуна текуће године
сматраће се да су престали да буду чланови шаховске организације
(Правилник о регистрацији, члан 10.). Чланови клуба који није обновио
регистрацију могу без исписнице да се региструју за други клуб до дана
почетка односног лигашког такмичења са правом наступа "одмах".
Шаховски савез Централне Србије објавиће, најкасније до 11. јула
списак клубова који се нису регистровали за 2014. годину, а били су
регистровани за 2013.
У оквиру шаховског клуба, као правног лица, може се регистровати
више клубова. Услови регистрације за овако формиране клубове су исти као
и за остале клубове: обавезна чланарина према рангу такмичења и списак
са минимум 15 играча на попуњеном на обрасцу за регистрацију клуба.
Регистрација страних играча
Регистрација страних играча за клубове који се такмиче у систему
такмичења Шаховског савеза Централне Србије (Прва лига Централне
Србије и ниже, као и Купу Централне Србије) врши се у регистрационим
терминима. Клуб има право да региструје више иностраних шахиста, а право
наступа на такмичењу за клуб у сваком колу има само један.
Да би страни играч био регистрован клубови су обавезни да уплате
ШСЦС по 15.000 динара до 30. јуна текуће године, а имена морају доставити
најкасније 15 дана пре почетка односног такмичења.
Регистрација страних играча за клубове који се такмиче у Првој лиги
Србије или Купу Србије претходно се достављају Шаховском савезу Србије
који треба да изда сертификат.

* * *
Моле се клубови да обрасце попуњене штампаним словима, откуцане
на писаћој машини или компјутеру доставе канцеларији ШСЦС приликом

регистрације. Попуњени обрасци могу се доставити и у електронском облику
на Е-маил Савеза: cs_sah@verat.net или milivoje@yubc.net
С Е К Р Е Т А Р ШСЦС
Миливоје Миливојевић, с.р.

