
ŠŠAAHHOOVVSSKKII  SSAAVVEEZZ  MMEEĐĐIIMMUURRSSKKEE  ŽŽUUPPAANNIIJJEE      
 

40 000 Čakovec                                                                                                           OIB: 66624400022  
Športska ulica 2                                                                                                      Matični broj: 03178587  
http:/www.sah-medjimurje.com                                                             Žiro račun: 2392007-1100068858 

  
 
 

 

Pravilnik o radu NATJECATELJSKE KOMISIJE 
šahovskog saveza Međimurske županije 

 
 
 

Članak 1. 
     Ovaj pravilnik regulira rad Natjecateljske komisije šahovskog saveza Međimurske županije  
(u nastavku teksta NK ŠSM-a). NK-a izvršava svoje zadatke u skladu sa Statutom i pravilnicima 
ŠSM-a, kao i sa ovim pravilnikom. 
 
 

Članak 2. 
     Predsjednika NK-e predlaže predsjednik saveza, a potvrđuje ga IO ŠSM na svojoj sjednici. 
Predsjednik NK-e predlaže minimalno još dva člana NK-e koje također potvrđuje IO ŠSM-a. 
Predsjednik i članovi NK-e biraju se na mandatno razdoblje od 4 godine. 
     IO ŠSM-a većinom glasova može i prije isteka mandata raspustiti NK-u, ukoliko smatra da 
ista ne radi dobro i u skladu sa Statutom i Programom rada, ili zamijeniti pojedinog člana. 
 
 

Članak 3. 
     NK-a radi i donosi odluke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi. Sjednicu saziva 
predsjednik NK-e, ili većina članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom, a u slučaju 
izjednačenog broja glasova, odlučuje glas predsjednika. 
 
 

Članak 4. 
     Temeljne zadaće NK-e su: 

• izrada kalendara natjecanja za narednu sezonu (do prosinca tekuće godine) 
• provedba natjecateljskog plana i programa 
• priprema raspisa za pojedina natjecanja (minimalno 2 tjedna prije natjecanja) 
• izrada natječaja za tehničke organizatore natjecanja, te njihov izbor 
• priprema i donošenje Pravilnika natjecanja 
• nadzor nad provedbom natjecanja 
• prikupljanje dokumentacije sa natjecanja 
• analiza natjecanja, te eventualne preporuke za unaprjeđenje natjecanja 
• rješavanje eventualnih sporova i žalbi u 2. stupnju 
• rješavanje ostalih zadataka predloženih od IO ŠSM-a. 

 
 
 



Članak 5. 
     Sjednicama NK-e mogu prisustvovati i ostale predložene osobe, koje se mogu ravnopravno 
uključiti u diskusije i rad, ali nemaju pravo odlučivanja.  
     Ukoliko NK-a rješava žalbu, ili spor vezan uz klub člana NK-e, taj član ima pravo sudjelovati 
u raspravi, ali prilikom donošenja odluke, njegov glas se ne računa. 
 
 

Članak 6. 
     Sjednicama NK-e predsjedava predsjednik NK-e, te se o prijedlozima i zaključcima vodi 
zapisnik koji se dostavlja tajniku saveza. 
     O pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, NK-a raspravlja i donosi odluke na 
svojim sjednicama. 
 
 

Članak 7. 
     Pravilnik o radu natjecateljske komisije usvojen je na 2. sjednici IO ŠSM održanoj 24. svibnja 
2012. godine, te počinje važiti s danom prihvaćanja. 
 
 
 
 
 
Čakovec, 24. 05. 2012.                                                                                        IO ŠSM-a 


