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РАСПИС
Oмладинског првенства Србије за 2021. годину
Шаховски савез Србије организује у периоду од 3. до 8. августа 2021. године у
Новом Саду, у хотелу «Путник», Омладинско првенство Србије у женској и мушкој
конкуренцији за 2021. годину. Технички организатор је Шаховски савез Војводине.
Право наступа имају такмичари рођени 2001. године и млађи, и то омладинке
ра рејтингом 1600 и већим, и омладинци са рејтингом 1800 и већим, на рејтинг
листама 1. јула или 1. августа 2021. године.
Удружени савези имају право да делегирају по два учесника који не
задовољавају критеријуме.
Техничка конференција одржаће се 3. августа 2021. године у 15 часова у сали
за игру, а свечано отварање предвиђено је у истој сали у 16,45 часова.
Првенство се игра по ФИДЕ Правилима шаха, а по Швајцарском систему у 9
кола. Темпо игре је 90 минута за целу партију са бонификацијом од 30 секунди за
сваки потез почевши од првог.
Распоред кола:
1. коло
2. коло
3. коло
4. коло
5. коло

Уторак, 3. август у 17,00
Среда, 4. август у 10,00
Среда, 4. август у 17,00
Четвртак, 5. август у 10,00
Четвртак, 5. август у 17,00

6. коло
7. коло
8. коло
9. коло

Петак, 6. август у 17,00
Субота, 7. август у 10,00
Субота, 7. август у 17,00
Недеља, 8. август у 10,00

Смештај и исхрана за учеснике обезбеђени су у хотелу «Путник» на бази пуног
пансиона (укључени БТО) по следећим ценама:
- Трокреветна соба 2.900,00 динара по особи дневно,
- Двокреветна соба 3.500,00 динара по особи дневно,
- Једнокреветна соба 4.700,00 динара дневно.
Уписнина износи 2.000 динара за све учеснике.

За троје наујспешнијих учесника обезбеђене су награде, које се могу користити
из Програма за најистакнутије младе шахисте у следећим износима: 1. место:
50.000 динара, 2. место: 35.000 динара и 3. место: 25.000 динара. Средства су
намењена за финансирање учешћа на турнирима (пут, смештај, котизације), као и
тренерског рада, према споразуму ШСС и играча.
У случају деобе места одлучују додатни критеријуми одређени Правилником
омладинског првенства.
Детаљи који нису обухваћени овим Расписом биће регулисани Правилником
првенства.
Рок за пријаву учешћа и резервацију смештаја је петак 30. јул 2021. године. Пријава
се врши преко и-мејл адресе: office@serbiachess.org, а плаћање се врши вирмански на
текући рачун Шаховског савеза Србије број 160-340990-68. Контакт особа: Петар
Mиличевић, стручни сарадник у ШСВ, телефон: 064 6498003.
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