Шаховски савез Београда организује

ПОЈЕДИНАЧНО КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ШАХУ
за 2017. годину
Право наступа на такмичењу имају кадети који су држављани Републике Србије, без
обизира на титулу или категорију и да похађају образовне установе на подручју
Београда. Поред ових услова, кадети који имају званични рејтинг или ИД број
ФИДЕ, могу учествовати само ако су на рејтинг листи Србије.
Првенство за кадете и кадеткиње од 12, 14, 16 и 18 година, игра се од 09. до 12. 02.
2017. у просторијама Савеза глувих Београда, ул Светог Саве бр 16-18/II
(око 150 м изнад хотела „Славија“) и у ШСБ-а. Прва два дана 09 и 10 фебруара игра
се у просторијама Савеза глувих Београда, ул Светог Саве бр 16-18/II са
почетком у 10 сати. Преостала два дана 11 и 12 фебруар играју се у ШСБ-а (време
почетка биће накнадно саопштено).
Игра се 7 кола по Швајцарском систему, са темпом игре 90 мин. + 30 сек. за сваки потез
до краја партије.
Долазак учесника и потврда присутности на дан почетка такмичења је најкасније 30
минута пре почетка такмичења.
Сви такмичари сврстани су у четири старосне групе:
- до 12 година (ученици и ученице рођени 2006. и 2005. године)
- до 14 година (ученици и ученице рођени 2004. и 2003. године)
- до 16 година (ученици и ученице рођени 2002. и 2001. године)
- до 18 година (ученици и ученице рођени 2000. и 1999. године)
Организатор задржава право измене система такмичења у групама где се не пријави
довољан број такмичара.
Уписнина за такмичење за групу од 12 година је 1.000,00 динара. За групе од 14, 16 и 18
година уписнина је 2.000,00 динара. Уплата уписнине врше се искључиво на рачун
ШСБ-а: 205-18163-16 и мора бити уплаћена до дана пријаве.
Турнири групa 14, 16 и 18 година се рејтингују код ФИДЕ
Приликом потврде учешћа на дан такмичења потребно је приложити копију
уплатнице на увид.

Пријаве се примајумејлом: beochess@yahoo.com, телефоном: 26-56-846
или лично у ШСБ-а закључно до уторка 07.фебруара до 14:30 часова
Организатор обезбећује шаховске гарнитуре и дигиталне сатове.
Пласман такмичара се утврђује на основу оствареног резултата који се утврђује
Правилником турнира, а који ће бити саопштен такмичарима пре почетка турнира.
Организатор ШСБ-а за три првопласирана такмичара обезбеђује награде у виду златне,
сребрне и бронзане медаље. Победници добијају и пехаре. За освојено прво место у
свим групама победници добијају (посебно дечаци посебно девојчице) плаћену
повратану карту до места где се игра турнир и котизацију за учешће, док ШС Србије
сноси трошкове пансиона на Првенству Србије у стандарном шаху.
У случају великог броја пријављених, организатор задржава право промене
сатнице и места за одржавање такмичења.
Шаховски савез Београда

