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РАСПИС 
14. појединачног првенства Србије за мушкарце у шаху за 2020. годину 

 
 
1. Шаховски савез Србије организујe 14. појединачно првенство Србије за мушкарце у шаху, које 
ће се одржати од 7. до 13. децембра 2020. године у хотелу „Фонтана“**** у Врњачкој Бањи.  
 
2. На првенству ће наступити 10 учесника, а право учешћа имају:  
а) по основу пласмана са првенства 2019. (три учесника): Иван Иванишевић, Никола 
Несторовић и Александар Ковачевић;  
б) по основу рејтинга (прва три играча сa јануарске листе 2020): Александар Инђић, Роберт 
Маркуш и Милош Перуновић;  
в) по основу пласмана са полуфиналног турнира (четири учесника): Бранко Дамљановић, Горан 
М. Тодоровић, Борко Лајтхајм и Новак Чабаркапа.   
 
3. У случају отказа неког од директних учесника попуна се врши на следећи начин:  
а) У случају отказа неког од играча који се пласирао на основу рејтинга, резерва се позива из 
редова учесника Полуфинала првенства Србије (који су одиграли цео турнир) који се нису 
пласирали, а на основу њиховог рејтинга: Милан Зајић, Лука Будисављевић, Никола 
Радовановић.  
б) У случају отказа преосталих играча резерве се позивају по редоследу са Полуфинала првенства 
Србије: Лука Будисављевић, Саша Величковић, Синиша Дражић.  
 
4. Пријаве за такмичење подносе се Шаховском савезу Србије, искључиво на и-мејл адресу 
serbiacf@verat.net најкасније до петка 20. новембра 2020. године до 16 часова. По истеку 
наведеног рока, упражњена места попуниће се резервама у складу са тачком 3. овог Расписа. 
Коначна листа учесника Шампионата биће објављена најкасније до 25. новембра.  
 
5. Свим учесницима обезбеђен је смештај на бази пуног пансиона у једнокреветним собама хотела 
„Фонтана“. Долазак учесника предвиђен је за 7. (или 6.) децембар,  а одлазак за 13. децембар 2020. 
године, у поподневним сатима. Путне трошкове сносе учесници такмичења.  
 
6. Жреб турнирских бројева биће обављен у понедељак 30. новембра у 12,00 часова у просторијама 
Шаховског савеза Србије. Присуство учесника жребу није обавезно. 
Техничка конференција биће одржана 7. децембра у 12,00 часова у сали за игру. Присуство 
техничкој конференцији је обавезно. 
Свечано отварање биће одржано истог дана у 15,45 часова у сали за игру.  
 
7. За успех на првенству предвиђен је наградни фонд у нето износу од 485.000 динара:  

1. награда  130.000 динара;  2. награда  100.000 динара; 
3. награда    80.000 динара;   4. награда    60.000 динара; 
5. награда    40.000 динара;   6 – 10. награда по   15.000 динара; 

У случају деобе места награде се деле.  
 



8. За учеснике првенства предвиђена је накнада, која је утврђена према рејтингу на децембарској 
рејтинг листи за 2020. годину и износи:  

За такмичаре са рејтингом 2601 +:   35.000 
За такмичаре са рејтингом 2551 – 2600:  25.000 
За такмичаре са рејтингом 2501 – 2550:  15.000 

 
9. Првенство се игра по ФИДЕ Правилима шаха. Темпо игре је 90 минута за 40 потеза са додатком 
од 30 минута до краја партије и бонификацијом од 30 секунди за сваки потез почевши од првог.  
 
10.У случају деобе места одлучују додатни критеријуми одређени Правилником првенства.  
 
11. Распоред по колима: 
  

1. коло: 07.12. у 16,00 
2. коло: 08.12. у 09,30 
3. коло: 08.12. у 16,00 
4. коло: 09.12. у 16,00 
5. коло: 10.12. у 16,00 

6. коло: 11.12. у 09,30 
7. коло: 11.12. у 16,00 
8. коло: 12.12. у 16,00 
9. коло: 13.12. у 11,00  

Свечано затварање и додела награда одржаће се 13.12. у сали за игру, 30 минута по завршетку 
последње партије. 
 
12. На Првенству ће се стриктно предузимати епидемиолошке мере прописане од Института за 
јавно здравље „Батут“. Присуство гледалаца у сали за игру неће бити омогућено. 
 
Детаљи који нису обухваћени овим Расписом биће регулисани Правилником првенства.  
 
 

 
 

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Председник 

 
 

Драган Лазић с.р. 
 


