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РАСПИС
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ за 2022. годину
Владимирци, 8 – 11. септембар 2022. године
Основне информације и право наступа
Шаховски савез Србије, у сарадњи са општином Владимирци, организује у периоду од 8-11. септембра
2022. године Појединачно првенство Србије за ветеране за 2022. годину у Дому ученика средњих школа у
Владимирцима, ул. Милована Глишића бб.
Првенство се организује у две категорије (два отворена турнира) под називима "50+" и "65+".
Право наступа у катерогији "50+"имају шахисти и шахисткиње рођени 1972. године и старији.
Право наступа у катерогији "65+"имају шахисти и шахисткиње рођени 1957. године и старији.

Систем такмичења, број кола и темпо игре
Оба такмичења играју се по швајцарском систему у 7 кола.
У случају малог одзива играча, организатор задржава право да промени систем такмичења и број кола.
Темпо игре је 90 минута + 30 секунди бонификације по потезу, почевши од првог потеза.
Оба првенства се рејтингују код ФИДЕ за стандардни шах.

Сатница првенства
1. коло, четвртак, 8. септембар 16:00
2. коло, петак, 9. септембар 10:00
3. коло, петак, 9. септембар 16:00
4. коло, субота, 10. септембар 10:00
5. коло, субота, 10. септембар 16:00
6. коло, недеља, 11. септембар 10:00
7. коло, недеља, 12. септембар 16:00

Награде и права
За оба категорије организатор је обезбедио пехар за победника и медаље за троје првопларианих, као
и пехар за најбоље пласирану шахисткињу.
Победници у свакој од категорија постају ветерански прваци Србије, док најбоље пласиране
шахисткиње постају ветеранске првакиње Србије за ту годину и стичу право учешћа на Првенству света за
ветеране у одговарајућој категорији.
За обе категорије организатор је обезбедио 5 редовних и 1 специјалну награду и то:
1. место 40.000 динара, 2. место 25.000 динара, 3. место 20.000 динара, 4. место 15.000 динара. 5.
место 10.000 динара и најбоље пласирана шахисткиња 10.000 динара.
Уколико у односној категорији учествује 4 или више шахисткиња, биће додељена награда и за
другопласирану шахисткињу у износу од 7.000 динара.

Смештај учесника првенства
За учеснике и пратиоце обезбеђен је смештај у Дому ученика средњих школа у Владимирцима.
Основна цена једнодневног пансиона са БТО за учеснике, тренере и остале пратиоце износи 2.200
динара и подразумева смештај у трокреветним собама.
Доплата за смештај у двокреветним собама износи 420 динара по особи.
Доплата за смештај у једнокреветним собама износи 840 динара по особи.
У цену је урачуната боравишна такса и осигурање.

Уписнина
Уписнина за учеснике износи 3.000 динара (2.500 динара + ПДВ 20%).
Плаћања уписнине ослобођени су велемајстори и све шахисткиње.

Важне информације
Техничка конференција одржаће се 8. септембра у 14.00 часова у сали за игру Дома ученика средњих
школа у Владимирцима, а свечано отварање предвиђено је за 15.45 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 2. септембар 2022. године.
Пријава за такмичење врши се искључиво електронском поштом на: office@serbiachess.org. У пријави је
неопходно навести пуно име и презиме, датум рођења и ФИДЕ ИД број.
Плаћање уписнине, као и доплате за смештај у двокреветним и једнокреветним собама, врши се преко
рачуна Шаховског савеза Србије број: 160-340990-68, најкасније до уторка 6. септембра. Ове трошкове није
могуће платити у готовини на лицу места.
Плаћање основне цене смештаја врши се Дому ученика средњих школа у Владимирцима. Уколико је
потребан предрачун, потребно је поднети захтев електронском поштом на: office@serbiachess.org.
Све остале информације могу се добити путем телефона: 063/877-17-90 (Сава Живковић, директор
првенства).

Шаховски савез Србије
Председник
Драган Лазић, с.р.

