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ПОЛУФИНАЛА ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ
ЗА ЖЕНЕ И МУШКАРЦЕ
Параћин, 16 – 22. март 2021. године
Шаховски савез Србије у сарадњи са Омладинским шаховским клубом "Параћин"
организује Полуфинале појединачног првенства Србије за жене и мушкарце од 16. до 22.
марта 2021. године у хотелу „Престиж“ у Параћину.
Право учешћа имају све шахисткиње и шахисти са ФИДЕ рејтинг листе Србије без
обзира на титулу и рејтинг, изузев оних који имају право директног учешћа на финалним
турнирима првенства Србије за 2021. годину.
Турнири ће се рејтинговати. По четири првопласиране такмичарке, односно
такмичара, квалификоваће се за Појединачно првенство Србије за жене, односно
мушкарце, за 2021. годину. Попуна листи финалних турнира, у случају отказа неког од
учесника, вршиће се на основу Правилника о такмичењима ШСС и биће регулисана
правилником Полуфинала првенства Србије.
Играће се девет кола по швајцарском систему, компјутерско паровање. Темпо игре
је 90 минута за 40 потеза и 30 минута до краја партије плус 30 секунди бонификације за
сваки одиграни потез почевши од првог.
Реквизите за такмичење обезбеђује Шаховски савез Србије.
Редовна кола се играју по следећем распореду:
Прво коло
Уторак, 16. март у 16,30
Друго коло
Среда, 17. март у 10,00
Треће коло
Среда, 17. март у 16,30
Четврто коло
Четвртак, 18. март у 16,30
Пето коло
Петак, 19. март у 16,30
Шесто коло
Субота, 20. март у 10,00
Седмо коло
Субота, 20. март у 16,30,
Осмо коло
Недеља, 21. март у 16,30
Девето коло
Понедељак, 22. март у 10,00
Шаховски савез Србије задржава право измене појединих термина, у случају
потребе прилагођавања важећим епидемиолошким мерама.
Наградни фонд на Полуфиналу првенства Србије за жене износи 140.000 динара
(нето) и подељен је на 6 награда: 40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 и 10.000 динара.
Награде нису дељиве.
Наградни фонд на Полуфиналу првенства Србије за мушкарце износи 250.000
динара (нето) и подељен је на 10 награда: 60.000, 45.000, 35.000, 30.000, 25.000, 20.000,
15.000, 10.000, 5.000 и 5.000 динара. Награде нису дељиве.

Награде ће бити уплаћене награђеним учесницима на њихове текуће рачуне,
непосредно после завршетка турнира.
Уписнина на Полуфиналу првенства Србије за жене износи 4.500 динара, а
велемајстори и интернационални мајстори су ослобођени плаћања. Учеснице смештене
током турнира у хотелу „Престиж“ имају попуст и плаћају уписнину 3.000 динара.
Уписнина на Полуфиналу првенства Србије за мушкарце износи 5.500 динара, а
велемајстори су ослобођени плаћања. Учесници смештени током турнира у хотелу
„Престиж“ имају попуст и плаћају уписнину 4.000 динара.
Уплата уписнине врши се на текући рачун Шаховског савеза Србије: 160-340990-68.
Пријаве за наступ на такмичењу врше се најкасније до петка, 12. марта 2021. године.
Смештај и исхрана учесника и пратилаца обезбеђени су у хотелу „Престиж“ у
Параћину, по следећим ценама (урачунати боравишна такса и осигурање):
- пун пансион у једнокреветној соби износи 3.135 динара дневно (број ових соба
ограничен је на 12)
- пун пансион у двокреветној соби износи 2.805 динара по особи дневно
- пун пансион у трокреветној соби износи 2.585 динара по особи дневно
Информације, пријаве и резервације смештаја:
Шаховски савез Србије, и-мејл: serbiacf@verat.net
ОШК „Параћин“, и-мејл: info@paracinchess.rs
Контакт особа: Саша Јевтић, телефон 063/439-497
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Председник
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