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РАСПИС ОТВОРЕНОГ МЕЂУНАРОДНОГ ПРВЕНСТВА
ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ ЗА ОМЛАДИНЦЕ
Шаховски савез Војводине и Шаховски савез Новог Сада од 09-12. јула 2019. године
организују Отворено међународно првенство Војводине у шаху за омладинце за
2019. годину, у Новом Саду у Туристичком насељу „Рибарско острво“ (4 звездице).
Туристичко насеље Рибарско Острво налази се у мирном окружењу на обали Дунава, на
4 км од центра Новог Сада (погледати сајт на - www.ribarskoostrvo.rs).
Првенство се игра у ексклузивној сали „Рибарац“ са обезбеђеним свим потребним
шаховским инвентаром, као и бесплатним паркингом и интернетом у оквиру хотела.
Игра се 7 кола по „Швајцарском систему“, са темпом игре од 90 минута по играчу са
додатком од 30 секунди за сваки одиграни потез.
Право учешћа имају омладинци до 20 година рођени после 1. јануара 1999. године. Два
најбоље пласирана такмичара са српске рејтинг листе стичу право играња на првенству
Србије за омладинце за 2020. годину. у складу са Правилником Шаховског савеза
Србије.
Наградни фонд износи 50.000,00 динара и распоређен је на следећи начин:
1) 25.000,00
2) 15.000,00 3) 10.000,00 динара. Од 4-10 места обезбеђене су робне
награде у укупној вредности од око 20.000,00 динара.
Уписнина за учешће износи 3.000,00 динара и уплаћује се у готовом приликом доласка
или унапред на рачун ШСВ бр. 340-1945-12, најкасније до 08. јула 2019. године.
Смештај и исхрана учесника је обезбеђена у Туристичком насељу „Рибарско острво“
(4 звездице) где ће се такмичење и одржати. Цена пуног пансиона у трокреветним
собама износи 3.200,00 динара по особи дневно, у двокреветним 4.200,00 динара по
особи дневно и у једнокреветним 5.500,00 динара по особи дневно и уплаћује се на
рачун Шаховског савеза Војводине бр. 340-1945-12, најкасније до 08. јула 2019. године
или у готовом приликом доласка у хотел.
Због ограниченог смештајног капацитета потребно је што пре извршити резервацију и
уплату смештаја, а све информације могу се добити од координатора Петра Миличевића
на тел. 021/572-238 и моб. 062/804-7001.
Сви такмичари треба да допутују у Нови Сад у уторак 09. јула 2019. године и јаве се
судији турнира у сали за игру најкасније до 10,00 часова.
09. јула 2019. године
10. јула 2019. године
11. јула 2019. године
12. јула 2019. године

Распоред играња:
1. коло од 10.30 часова,
2. коло од 17.00 часова,
3. коло од 10.00 часова,
4. коло од 17.00 часова,
5. коло од 10.00 часова,
6. коло од 17.00 часова,
7. коло од 09.30 часова - Затварање од 14.30 часова.

Све што није регулисано овим Расписом решаваће се у складу са важећим Правилима
игре FIDE и Правилницима Шаховског савеза Војводине.
Са спортским поздравом,

Председник ШСВ
Зоран Станимировић с.р.

