ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Нушићева 25/II
11000 Београд, Србија
телефон: +381 11 3222 447
e-mail: office@serbiachess.org
www.serbiachess.org

Београд: 26. август 2022. год.

РАСПИС
ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
Шаховски савез Србије, у хотелу Стара Планина**** на Старој Планини, организује
Прву лигу Србије за жене за 2022. годину у времену од 22. октобра - 1. новембра 2022.
године.
Право наступа имају следећи клубови:
1. СИРМИУМ – Сремска Митровица
2. ДШК ОСНОВАЦ – Ниш
3. РАД – Београд
4. КАРАЂОРЂЕ – Топола
5. ЈЕЛИЦА ПЕП – Горачићи
6. ЈУГОВИЋ – Каћ
7. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд
8. ЗЛАТАР – Нова Варош
9. ОМЛАДИНАЦ – Нови Бановци
10. ВИТЕЗ – Београд
11. РУДАР – Костолац
12. ПАРТИЗАН ЈУНИОР – Београд
Извлачење турнирских бројева обавиће се у среду 5. октобра 2022. године у 12:00
часова, у просторијама медијског спонзора ШС Србије, ALO MEDIA SYSTEM, ул. Косовска
26/3. Представници клубова нису обавезни да присуствују извлачењу бројева, али је
присуство пожељно.
Лига се игра по Бергеровом систему (11 кола у 11 дана, једно коло дневно). Темпо
игре је 90 минута по играчу за 40 потеза и 30 минута до краја партије са бонификацијом
од 30 секунди за сваки одиграни потез.
Екипе наступају на 4 (четири) табле са правом на 4 (четири) резерве. У екипи, у
сваком колу, могу наступити по две шахисткиње са рејтинг листе друге федерације, које
немају држављанство Србије.
Регистрација страних шахисткиња врши се најкасније до 7. октобра 2022. године.
Такса за регистрацију сваке стране шахисткиње у износу од по 48.000 динара, уплаћује
се, до наведеног рока, на жиро-рачун Шаховског савеза Србије, број 160-340990-68.
Сви клубови су дужни да, на прописаном образцу, доставе ШС Србије основне
саставе за такмичење до недеље, 16. октобра 2022. године. Основне саставе је потребно
послати мејлом на: office@serbiachess.org
Техничка конференција, на којој је обавезно присуство свих капитена екипа,
оржаће се у сали за игру у хотелу Стара Планина****, у суботу 22. октобра у 13:00 часова.

Смештај такмичара и пратилаца предвиђен је у хотелу Стара Планина**** на
Старој Планини. Цена једнодневног пуног пансиона по особи у једнокреветним собама
износи 5.300 а у двокреветним собама 4.200 динара. У цену није урачуната БТО и она
износи 118 динара по особи, по ноћи.
Резервација смештаја врши се попуњавањем обрасца који је саставни део овог
расписа и слањем на две мејл адресе reservation@hotelstaraplanina.com (хотел) и
office@serbiachess.org (ШС Србије) најкaсније до понедељка, 3. октобра 2022. године.
Након овог рока хотел не гарантује расположивост соба.
Предрачуне ће издавати хотел Стара Планина**** и клубови ће са хотелом
дефинисати рокове и начин плаћања. За све информације доступни су телефони хотела
Стара Планина**** 019/3195-134 и 019/731-780.
Све што није дефинисано овим Расписом, биће регулисано Tурнирским
правилником који ће бити подељен представницима клубова на Техничкој конференцији.
За све додатне информације представници клубова се могу обратити путем мејла:
office@serbiachess.org. (Контакт особа је Саша Јевтић, директор лиге).

Шаховски савез Србије
председник
Драган Лазић, с.р.

Прилози:
1. Образац за резервацију смештаја
2. Образац за пријаву основних састава

ЗАХТЕВ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ СМЕШТАЈА
(Образац)
Шаховски клуб
Подаци за израду предрачуна за плаћања трошкова смештаја
Назив правног лица
Адреса
Место
ПИБ
Подаци о корисницима смештаја
Р.бр.

Име и презиме

Тип собе
1/1 или 1/2

Долазак

Одлазак

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Структура соба
Једнокреветна соба

број соба _______

Двокреветна соба

број соба _______

Особа за контакт

______________________________________________

Телефон

______________________________________________
Овлашћено лице
(Име и презиме)

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ за ЖЕНЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ
Хотел Стара Планина****, Стара Планина
22. октобар - 1. новембар 2022. године

ОСНОВНИ САСТАВ
Табла
1.

Име и презиме играча

Титула

ФИДЕ ИД број

2.
3.
4.
Рез. 1.
Рез. 2.
Рез. 3.
Рез. 4.
Капитен

Заменик капитена

Име и презиме
Број моб. телефона
Електронска пошта

Овлашћено лице
(Име и презиме)

