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РАСПИС КУПА БЕОГРАДА ЗА 2019. годину
Шаховски савез Београда организује Куп Београда за 2019. годину у времену
од 13.-17. маја 2019. године. Такмичење ће се одржати у ресторану „Ser Gilles“ lounge
bar који се налази преко пута Спортског центра Бањица, на адреси Црнотравска 4б
Београд. Право учешћа имају сви регистровани клубови у Шаховском савезу
Београда за 2019. годину, а један клуб може пријавити две екипе за ово такмичење.
Игра се укупно 5 кола по Швајцарском систему паровања , са почетком свих
кола од 17.30 сати. Темпо игре је 90 минута плус 30 секунди за сваки потез по играчу,
за целу партију. Уписнина за учешће износи 4.000,00 динара , а екипе које желе
пријавити и другу екипу, за ту екипу плаћају 2.000,00 динара.
Организатор обезбеђује комплетан инвентар за такмичење, и оно ће бити
рејтинговано код ФИДЕ. Екипу чине 4 играча уз могућност пријављивања још 4
резервна играча. Уплата уписнине може се извршити на жиро рачун Шаховског
савеза Београда: 205-18163-16. Собзиром на Закон о спорту сви учесници морају
имати важећа лекарска уверења.
Само екипе које уплате уписнину биће уврштене у листу учесника (потребно је
послати уплатницу на мејл адресу савеза или је лично донети у савез). Рок за пријаве
је ЧЕТВРТАК 09.мај 2019. године до 14.30 сати. Четири првопласиране екипе стичу
право учешћа на Купу Србије за 2019 годину. Три првопласиране екипе добијају

1. место 20.000,00 динара, 2.
динара, 3. место 10.000,00 динара и 4. место 5.000,00 динара
пехаре. НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СУ :

место 15.000,00

Капитени екипа су обавезни да на сам дан почетка такмичења потврде присутност
своје екипе најкасније до 17.00 сати у сали за игру. Основни састав екипа се може
предати по слободном избору (4+4) а рок за предају је понедељак 13.мај 2019. године
до 12.00 сати. Ближе информације се могу добиту у канцеларији ШСБ, путем
телефона или на мејл адреси савеза.
У понедељак 13.05.2019. биће организован лекарски преглед, за све оне који нису
стигли да га изврше, у ресторану „Ser Gilles“, пре почетка првог кола од 15.00-17.00
сати. Цена је 800,00 динара и уверење важи 6 месеци тако да ће покрити и лиге.
Шаховски савез Београда

