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РАСПИС 

ПОЛУФИНАЛА ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 
 

Параћин, 17 – 23. март 2022. године 
 
 

Основне информације 
Шаховски савез Србије организује Полуфинале појединачног првенства Србије од 17. до 23. 

марта 2022. године у хотелу "Престиж" у Параћину. Такмичење се одржава у две конкуренције и то:  
-ОПЕН конкуренција и  
-конкуренција жена. 
Право учешћа имају све шахисткиње и шахисти са ФИДЕ рејтинг листе Србије без обзира на 

титулу и рејтинг, изузев оних који су освојили једно од прва три места на Појединачним првенствима 
Србије за 2021. годину. 

Турнири ће се рејтинговати. По четири првопласирана такмичара, односно такмичарке, у обе 
конкуренције квалификоваће се за Појединачно првенство Србије у ОПЕН конкуренцији, односно 
женској конкуренцији, за 2022. годину.  

Реквизите за такмичење обезбеђује Шаховски савез Србије. 
 
Систем такмичења и број кола 

У складу са Правилником о такмичењима ШСС број кола зависиће од броја пријављених играча 
и то: 
- до 10 такмичара игра се турнир по бергеровом систему, 
- од 11 до 20 такмичара игра се турнир по швајцарском систему у 7 кола 
- преко 20 такмичара игра се турнир по швајцарском систему у 9 кола 

Распоред одигравања кола биће дефинисан правилником такмичења. 
 
Наградни фонд 

Наградни фонд на Полуфиналу појединачног првенства Србије у ОПЕН конкуренцији износи 
340.000 динара (нето) и подељен је на 10 награда: 90.000, 60.000, 45.000, 35.000, 30.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 и 10.000 динара. Награде нису дељиве. 

Наградни фонд на Полуфиналу појединачног првенства Србије у конкуренцији жена 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. Поред редовних награда, биће награђене са по 3.000 динара све 
шахисткиње које заузму од 7. до последњег места, уз услов да су одиграле турнир до краја. 

Награде ће бити уплаћене награђеним учесницима на њихове текуће рачуне, непосредно после 
завршетка турнира.  
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Уписнина 
Уписнина на Полуфиналу појединачног првенства Србије у ОПЕН конкуренцији износи 3.500 

динара, а велемајстори су ослобођени плаћања. Шахисткиње које учествују на овом турниру плаћају 
уписнину у износу од 2.000 динара. 

Уписнина на Полуфиналу појединачног првенства Србије у конкуренцији жена износи 3.000 
динара, а женски велемајстори и женски интернационални мајстори су ослобођени плаћања 
уписнине.  

Уплата уписнине врши се на текући рачун Шаховског савеза Србије: 160-340990-68.  
Пријаве за наступ на такмичењу и уплата уписнине врше се најкасније до понедељка, 14. марта 

2022. године, до 15 часова.  
 
Смештај 

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 3.200 динара дневно (број соба ограничен је на 12)  
- пун пансион у двокреветној соби износи 2.850 динара по особи дневно  
- пун пансион у трокреветној соби износи 2.650 динара по особи дневно  

 
Пријаве и резервације 

Све додатне информације, пријаве за турнир и резервацију смештаја можете извршити 
електронском поштом на адресу: office@serbiachess.org  

Контакт особа: Саша Јевтић, телефон 063/439-497  
 

                               

 

 

                                       Шаховски савез Србије  
         Председник  
    Драган Лазић, с.р. 

 

 


