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РАСПИС 

ФЕСТИВАЛА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

Параћин, 31. мај  – 5. јун 2022. године 
 

Основне информације о Фестивалу 
Шаховски савез Србије организује Фестивал Шаховског савеза Србије у времену од 31. маја до 5. јуна 

2022. године у хотелу "Престиж" у Параћину.  У оквиру фестивала одржаће се следећа такмичења: 
31. мај - 3. јун 8. Куп "Светозара Глигорића" 
31. мај - 3. јун 8. Куп "Светозара Глигорића" за жене 
4. јун Појединачно првенство Србије у убрзаном шаху 
5. јун Појединачно првенство Србије у брзопотезном шаху 
Организатор ће обезбедити шаховску опрему за сва такмичења у оквиру Фестивала. 
 

Прво наступа 
На 8. Купу "Светозара Глигорића" право учешћа имају екипе свих регистрованих клубова у 2022. години. 
На 8. Купу "Светозара Глигорића" за жене право учешћа имају женске екипе регистрованих клубова у 

2022. години. Такмичење се неће одржати уколико се пријави мање од 4 екипе, а заинтересоване екипе биће 
укључене на Куп "Светозара Глигорића". 

На Појединачном првенству Србије у убрзаном и брзопотезном шаху право учешћа имају сви шахисти 
и шахисткиње са рејтинг листе Србије. 
 

Систем такмичења, број кола и темпо игре 
8. Куп "Светозара Глигорића" игра се по швајцарском систему у 5 кола са темпом игре од 90 минута по 

играчу за 40 потеза уз додатак од 15 минута до краја партије и 30 секунди по потезу, почев од првог. Систем 
такмичења за 8. Куп "Светозара Глигорића" за жене биће одређен на основу броја пријављених екипа.  

Екипа број 4 члана плус 2 резерве, док у конкуренцији жена 3 шахисткиње плус 1 резерва. 
Појединачно првенство Србије у убрзаном шаху игра се по швајцарском систему у 9 кола са темпом 

игре од 10 минута + 5 секунди по потезу. 
Појединачно првенство Србије у брзопотезном шаху игра се по швајцарском систему у 13 кола са 

темпом игре од 3 минута + 2 секунде по потезу. 
Сва такмичења се рејтингују код ФИДЕ за одговарајући темпо игре. 

 

Сатница Фестивала 
Уторак, 31. мај 14:45 Свечано отварање Фестивала 

Уторак, 31. мај 15:00 Куп "Светозара Глигорића" – прво коло 

Среда, 1. јун 15:00 Куп "Светозара Глигорића" – друго коло 

Четвртак, 2. јун 10:00 Куп "Светозара Глигорића" – треће коло 

Четвртак, 2. јун 16:00 Куп "Светозара Глигорића" – четврто коло 

Петак, 3. јун 15:00 Куп "Светозара Глигорића" – пето коло 

Петак, 3. јун 20:00 Свечано затварање Купа "Светозара Глигорића" 

Субота, 4. јун 10:00 - 13:30 Појединачно првенство Србије у убрзаном шаху – прво до пето коло 

Субота, 4. јун 15:30 - 18:30 Појединачно првенство Србије у убрзаном шаху – шесто до девето коло 

Недеља, 5. јун 10:00 Појединачно првенство Србије у брзопотезном шаху 

mailto:office@serbiachess.org
http://www.serbiachess.net/


 
Награде и права 

8. Куп "Светозара Глигорића" 
Три првопласиране екипе у обе конкуренције добиће пехаре, а њихови пријављени чланови и капитен 

медаље. Поред тога, победнику припада и прелазни пехар ШСС, којег је дужан да стави на располагање савезу 
7 дана пре почетка наредног такмичења. 

Наградни фонд за три првопласиране екипе на 8. Купу "Светозара Глигорића" износи 200.000 динара и 
биће подељен на три награде: 100.000, 60.000 и 40.000 динара, док на 8. Купу "Светозара Глигорића" за жене 
прва награда износи 40.000 динара, уколико наступе 4 екипе, док ће у случају наступа више екипа наградни 
фонд бити саопштен на техничкој конференцији. 

Награде се могу користити у виду плаћања такси за екипе и титуле, рејтинга, пансиона и осталих обавеза 
према Шаховском савезу Србије. 

Појединачно првенство Србије у убрзаном шаху 
Три победника у генералном пласману, као и три првопласиране шахисткиње добиће пехаре и медаље. 
Наградни фонд износи 191.000 динара и распоређен ја на 10 редовних награда и 3 награде за најбоље 

пласиране шахисткиње. 
Редовне награде су: 40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 8.000, 7.000, 6.000 и 5.000 динара. 
Награде за најбоље пласиране шахисткиње су: 12.000, 8.000 и 5.000 динара. 
Победник у генералном пласману стичe и право да Шаховски савез Србије рефундира 50% трошкова 

учешћа на првенству Европе или света у убрзаном шаху (по избору), а максимално до 500 ЕУР. 
Појединачно првенство Србије у брзопотезном шаху 
Три победника у генералном пласману, као и три првопласиране шахисткиње добиће пехаре и медаље. 
Наградни фонд износи 160.000 динара и распоређен ја на 10 редовних награда и 3 награде за најбоље 

пласиране шахисткиње. 
Редовне награде су: 30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000, 8.000, 7.000, 6.000 и 5.000 динара. 
Награде за најбоље пласиране шахисткиње су: 10.000, 7.000 и 5.000 динара. 
Победник у генералном пласману стичe и право да Шаховски савез Србије рефундира 50% трошкова 

учешћа на првенству Европе или света у брзопотезном шаху (по избору), а максимално до 500 ЕУР. 
 

Уписнина 
8. Куп "Светозара Глигорића" - 10.000 динара 
8. Куп "Светозара Глигорића" за жене - уписнина се не плаћа 
Појединачно првенство Србије у убрзаном шаху - 1.000 динара 
Појединачно првенство Србије у брзопотезном шаху - 800 динара 
Уписнина за оба Појединачна првенства Србије у пакету износи 1.500 динара 

 

Смештај учесника Фестивала 
За учеснике и пратиоце обезбеђен је смештај у хотелу "Престиж". Цена једнодневног пансиона са БТО 

за такмичаре и пратиоце износи: 
-у трокреветним и четворокреветним собама 2.700 динара,  
-у двокреветним собама 3.000 динара, 
-у једнокреветним собама 3.600 динара.  
Важно: за екипе учеснице 8. Купa "Светозара Глигорића" за жене, Шаховски савез Србије сноси трошкове 

за две учеснице у двокреветној соби по екипи, од 31. маја до 3. јуна. 
 

Важне информације 
Техничка конференција за 8. Куп "Светозара Глигорића" одржаће се 31. маја у 13.00 часова у сали за 

игру хотела "Престиж". На техничкој конференцији сви клубови су обавезни да главном судији доставе на увид 
чланске карте за своје играче оверене за 2022. годину или потврде издате од својих такмичарских подручја. 

Сви учесници 8. Купа "Светозара Глигорића" обавезни су да организаторима на дан почетка 
доставе потврду о извршеном првом медицинском прегледу за 2022. годину који је обавезан по Закону о 
спорту. Чланови екипа који нису извршили преглед, моћи ће то учинити на лицу места, а детаљи ће бити 
накнадно објављени. 

  



 

Резервација смештаја, пријаве и уплате 
Рок за пријаву учешћа и резервацију смештаја за 8. Куп "Светозара Глигорића" је четвртак 26. мај 

2022. године.  
Рок за пријаву учешћа и резервацију смештаја за Појединачна првенства Србије је среда 1. јун 2022. 

године.  
Пријава за такмичење врши се електронском поштом на: office@serbiachess.org  
У пријави за 8. Куп "Светозара Глигорића" неопходно је навести пуно име и презиме и ФИДЕ ИД број 

свих чланова екипе, као и контакт телефон капитена. 
У пријави за Појединачна првенства Србије у убрзаном и брзопотезном шаху неопходно је навести пуно 

име и презиме и ФИДЕ ИД број. 
Плаћање уписнине врши се преко рачуна Шаховског савеза Србије број: 160-340990-68, најкасније до 

понедељка 30. маја за 8. Куп "Светозара Глигорића", односно до четвртка 2. јуна за Појединачна првенства 
Србије у убрзаном и брзопотезном шаху. Ове трошкове није могуће платити у готовини на лицу места.  

Контакт особа: Саша Јевтић, телефон 063/439-497.  
Резервација и плаћање смештаја обавља се директно са хотелом "Престиж" у Параћину, електронском 

поштом на: prestige.paracin@gmail.com или путем телефона 062/570-457 (контакт особа: Зоран Митић).     
                           

 

 
                                       Шаховски савез Србије  

          Председник  
     Драган Лазић, с.р. 

 

 


