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РАСПИС 

ОМЛАДИНСКОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ за 2022. годину 
 

Нови Сад, 1  – 7. август 2022. године 
 
Основне информације и право наступа 

Шаховски савез Србије организује  у периоду од 1-7. августа 2022. године Омладинско првенство Србије 
и Првенство Србије за омладинке за 2022. годину у хотелу "Путник" у Новом Саду.   

Технички организатор првенства је Шаховски савез Војводине. 
Право наступа имају такмичари рођени 2002. године и млађи и то омладинке са рејтингом 1600 и већим 

и омладинци са рејтингом 1800 и већим, на рејтинг листама од 1. јула или 1. августа 2022. године. 
Удружени савези имају право да делегирају по два представника који не испуњавају критеријуме из 

претходног пасуса. 
 

Систем такмичења, број кола и темпо игре 
У складу са чланом 26. Правилника о такмичењима Шаховског савеза Србије за појединачна такмичења 

за која није унапред предвиђен број учесника, турнирски систем и број кола одређује се на основу 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 
Темпо игре је 90 минута + 30 секунди бонификације по потезу, почевши од првог потеза. 
Оба првенства се рејтингују код ФИДЕ за стандардни шах. 
 

Награде и права 
За троје првопласираних на оба првенства обезбеђени су пехари као и новчане награде које се могу 

користити за финансирање учешћа на турнирима (пут, смештај, котизација, тренерски рад) и то: 
1. место 50.000 динара, 2. место 35.000 динара и 3. место 25.000 динара 

 

Сатница првенства 
1. коло, понедељак, 1. август 17:00 
2. коло, уторак, 2. август 10:00 
3. коло, уторак, 2. август 17:00 
4. коло, среда, 3. август 17:00 
5. коло, четвртак, 4. август 17:00 
6. коло, петак, 5. август 10:00 
7. коло, петак, 5. август 17:00 
8. коло, субота, 6. августа 17:00 
9. коло, недеља, 7. август 10:00 
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Смештај учесника фестивала 
За учеснике и пратиоце обезбеђен је смештај у хотелу "Путник". Цена једнодневног пансиона са БТО за 

учеснике, родитеље, тренере и остале пратиоце износи: 
-у двокреветним и трокреветним собама 3.800 динара,  
-у једнокреветним собама 5.200 динара.  
У цену је урачуната боравишна такса и осигурање. 
 

Уписнина 
Уписнина за све учеснике износи 2.000 динара.  
 

Важне информације 
Техничка конференција одржаће се 1. августа у 15.00 часова у главној сали хотела "Путник", а свечано 

отварање предвиђено је за 16.45 часова. 
Реквизите за такмичење обезбеђује Шаховски савез Србије. 
Све што није предвиђено овим Расписом, као и евентуалне измене и допуне, биће саставни део 

Правилника такмичења. 
 

Резервација смештаја, пријаве и уплате 
Рок за пријаву учешћа и резервацију смештаја је петак 29. јул 2022. године.  
Пријава за такмичење врши се електронском поштом на: office@serbiachess.org . У пријави је неопходно 

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

суботе 23. априла. 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 "Путник" у Новом Саду, електронском 
поштом на: info@hotelputnik.rs или путем телефона 021/661-5555, 064/6588-956 (контакт особа: Марко 
Шекарић).                               

 

 
                                       Шаховски савез Србије  

          Председник  
     Драган Лазић, с.р. 

 

 


