
 

 

БЛИЦ ТУРНИР „ГЛИГА 100“ 
Београд, хотел „Crowne Plaza”, 5. фебруар 2023. 

 

ТРОФЕЈ ГЛИГОРИЋА 2023 
Београд, хотел „Crowne Plaza”, 6-7. фебруар 2023. 

 

 



 

Шаховски савез Србије у сарадњи са Владом Републике Србије, ФИДЕ и 

компанијом „НИС“ организује прославу 100 година рођења велемајстора 

Светозара Глигорића. 

Програм почиње Свечаном академијом која ће се одржати у Свечаној сали 

Дома Војске Србије у Београду (ул. Браће Југовића 19), у четвртак, 2. фебруара 

2023. године са почетком од 12 сати. 

 

 

 

Програм прославе ће бити настављен у хотелу Crowne Plaza, у периоду 5-

7. фебруар 2023. године где ће се одржати два међународна турнира у част 

велемајстора Глигорића. 

- Блиц турнир „Глига 100“ (5. фебруар 2023.) 

- Трофеј Глигорића 2023 (6-7. фебруар 2023.) 

 

 



 

БЛИЦ ТУРНИР  

„ГЛИГА 100“ 
Београд, хотел „Crowne Plaza”  

5. фебруар 2023. 

 

 

Организатор: Шаховски Савез Србије 

Подржано:   Влада Републике Србије и ФИДЕ 

Генерални  
спонзор:   Нафтна индустрија Србије 

Место:   Хотел „Crowne Plaza” (Владимира Поповића 10), Београд 

Датум:   5. фебруар 2023. године  

Време:  14.00 сати (Обавезна потврда учешћа до 13.30 у сали за игру 
након чега ће се листа попунити резервама) 

Систем:  Швајцарски систем  

Број кола:  11 

Темпо игре:  3 мин + 2 секунде по потезу 

Рејтинг:  Турнир се рејтингује код ФИДЕ (брзопотезни рејтинг) 

Број места:   100 

Право учешћа: Организатор ће по сопственом избору позвати 30 играча. 

 70 преосталих места биће попуњено по рејтингу и то 60 
мушкараца и 10 жена. Предност имају играчи са бољим 
рејтингом (стандардни рејтинг).  

 

 



 

НАГРАДНИ ФОНД ТУРНИРА ИЗНОСИ 3.800,00 ЕУРА. 

1. 800 ЕУР 

2.  600 ЕУР 

3.  450 ЕУР 

4. 350 ЕУР 

5. 300 ЕУР 

 

6. 250 ЕУР 

7. 200 ЕУР 

8. 150 ЕУР 

9. 100 ЕУР 

10.  100 ЕУР 

 

Организатор обезбеђује и 10 специјалних награда за следеће категорије 
учесника: 

- најбоље пласиране шахисткиње  
1. 70 ЕУР, 2. 50 ЕУР, 3. 30 ЕУР 

- најбоље пласиране омладинце (до 20 година)  
1. 70 ЕУР, 2. 50 ЕУР, 3. 30 ЕУР 

- најбоље пласиране ветеране (преко 65 година)  
1. 70 ЕУР, 2. 50 ЕУР, 3. 30 ЕУР 

- најбоље пласираног кадета до 14 година – 50 ЕУР 

 

* Награде се не деле и нису кумулативне. 

* Награде ће се исплатити на рачун играча у року од 7 дана од завршетка 
турнира. 

 

Сви учесници су ослобођени плаћања уписнине. 

Организатор обезбеђује гарнитуре и шаховске сатове. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све информације о турниру можете добити од Небојше Баралића на 
телефон 064/3232-910 или путем e-мејла gliga100@serbiachess.org.   

 

У Београду, 30.01.2023. године                                        

 

ОРГАНИЗАТОР 

 

 

 

КАКО СЕ РЕГИСТРОВАТИ? 

Заинтересовани учесници могу се регистровати на један од следећих начина: 

1. путем e-мејла gliga100@serbiachess.org 

2. путем поруке на телефон 064/3232-910 

РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ПОТВРДУ УЧЕШЋА 

Организатори користе прилику да апелују на све играче који се пријаве на 

турнир, а након тога утврде да нису у могућности да учествују, да што пре 

одјаве своје учеће како не би заузимали места за заинтересоване који желе 

да допутују у Београд. 

Крајњи рок за регистрацију је субота, 04.02.2023. године до 14 сати, након чега 

ће се објавити коначна листа учесника.  

Обавезна је потврда учешћа до недеље, 05.02.2023. године до 13.30 у сали 

за игру. Упражњена места ће бити попуњена са листе резерви. 

Организатор ће по сопственом избору позвати одређен број играча. 

mailto:gliga100@serbiachess.org
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ТРОФЕЈ 

ГЛИГОРИЋА 

2023 
Београд, хотел „Crowne Plaza”  

6-7. фебруар 2023. 

 

Организатор: Шаховски Савез Србије 

Подржано:   Влада Републике Србије и ФИДЕ 

Генерални  
спонзор:   Нафтна индустрија Србије 

Место:   Хотел „Crowne Plaza” (Владимира Поповића 10), Београд 

Датум:   6-7. фебруар 2023. године  

Време:  16:30 сати (6. фебруар 2023. године) 

 10:30 сати (7. фебруар 2023. године) 

 

Право учешћа 

Турнир је позивног карактера. Учествује 16 играча, од чега 8 из Србије и 8 из 

иностранства.  

Систем игре  

16 играча је подељено у 4 групе (А, Б, Ц и Д) на основу рејтинг листе од 1. 

фебруара 2023.   

У оквиру сваке групе се игра двокружни Бергер систем (6 кола) по убрзаном 

темпу игре од 10 минута + 5 секунди/потез. 

По два првопласирана играча из сваке групе се квалификују за четвртфинале.  

Четвртфинале се игра двокружно по убрзаном темпу игре (10 мин + 5 сек/потез), 

а у случају нерешеног резултата играће се две брзопотезне партије (3 мин + 2 



сек/потез). У случају поновног нерешеног резултата играће се Армагедон 

партија. Боја фигура ће се извлачити пред сваки циклус такмичења. 

Победници мечева се пласирају у полуфинале које се игра по истом принципу 

као четврфинале.  

Победници полуфинала ће играти финални меч по истом принципу као и 

полуфинале. 

Меч за треће место се не игра. 

 

НАГРАДНИ ФОНД ТУРНИРА ИЗНОСИ 11.100,00 ЕУРА. 

 

1. место - 1600 ЕУР,   2. место - 1300 ЕУР, 

3-4. место - 1000 ЕУР, 5-8. место - 700 ЕУР, 

9-12. место – 500 ЕУР, 13-16. место – 350 ЕУР 

* Награде ће се исплатити на рачун играча у року од 7 дана од завршетка 
турнира. 

 

Листа учесника  

Организатор ће ускоро објавити листу учесника. 

 

Све информације о турниру можете добити од Небојше Баралића на 
телефон 064/3232-910 или путем e-мејла gliga100@serbiachess.org.   

 

У Београду, 30.01.2023. године                                        

ОРГАНИЗАТОР 
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