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ПОЈЕДИНАЧНО КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У
СТАНДАРДНОМ ШАХУ – 2019.
Такмичење се одржава од 20. – 22. априла 2019. Игра се укупно 6 кола по Швајцарском
систему паровања, а сваки дан се играју по два кола .Прва два дана, у суботу и недељу
(20. и 21. априла 2019. године) кола се играју у просторијама Основне школе ,,Милан
Ракић,, Војвођанска улица број 62, на Новом Београду, а пето и шесто коло у понедељак
22.априла 2019. године играју се у хотелу ,,Славија,,улица Светог Саве број 1-9.Београд.Прво коло почиње у суботу 20.априла у 16.00 сати за све учеснике.
РАСПОРЕД ОДИГРАВАЊА КОЛА
Прво коло - субота 20.април 2019. у 16.00 сати - ОШ Милан Ракић
Друго коло - субота 20.април 2019. по завршетку првог кола - ОШ Милан Ракић
Треће коло - недеља 21.април 2019. у 16.00 сати - ОШ Милан Ракић
Четврто коло - недеља 21.април 2019. по завршетку трећег кола - ОШ Милан Ракић
Пето коло - понедељак 22.април 2019. у 16.00 сати - Хотел Славија
Шесто коло - понедељак 22.април 2019. по завршетку петог кола - Хотел Славија
Темпо игре је 60 минута за 40 потеза и 15 минута по играчу до краја партије.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.
Долазак учесника и потврда присутности на дан почетка такмичења је најкасније 30
минута пре почетка такмичења.
Сви такмичари сврстани су у шест старосних категорија:
• до 8 година (ученици и ученице рођени 2011. године и млађи)
• до 10 година (ученици и ученице рођени 2009. и 2010. године)
• до 12 година (ученици и ученице рођени 2007. и 2008. године)
• до 14 година (ученици и ученице рођени 2005. и 2006. године)
• до 16 година (ученици и ученице рођени 2003. и 2004. године)
• до 18 година (ученици и ученице рођени 2001. и 2002. године)
Организатор задржава право измене система такмичења у групама где се не пријави
довољан број такмичара, и места одигравања. Турнир се не рејтингује код ФИДЕ.
Уписнина за такмичење износи 1.000,00 динара, а за учеснике који се пријаве после
наведеног рока ( среда 17.04.2019. до 14.00 сати)уписнина је 1.500,00 динара. Уплата
уписнине врши се искључиво на рачун ШСБ-а: 205-18163-16 закључно са средом
17.04.2019. до 14:00 часова. Сврха уплате: име, презиме и година рођења такмичара.
Информације у вези са такмичењем је могуће добити и на број телефона 065-8503955.
Пријавни лист и доказ о уплати потребно је послати мејлом или донети у Канцеларију
савеза до назначеног рока. Укуцавање такмичара у програм и на chess-results биће тек
након комплетне пријаве (попуњен пријавни лист, приложена уплатница т.ј. доказ о уплати).
Потребно је понети стандарну шаховску гарнитуру и исправан шаховски сат. Свим
уесницима који су већ раније уплатили уписнину за ово такмичење то ће бити узето у обзир.
Пласман такмичара се утврђује на основу оствареног резултата који се утврђује
Правилником турнира, а који ће бити саопштен свим учесницима пре почетка такмичења.
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 у стандардном шаху, док ШС Србије
сноси трошкове пансиона на Првенству Србије у стандарном шаху. У складу са Законом о
спорту, учесници су обавезни да имају важеће лекарско уверење.
Београд, 13.04.2019.
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