35. МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР
ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

24. 11. – 02. 12. 2021.

ОРГАНИЗАТОР
ШАХОВСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
под покровитељством
СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда
Шаховски Савез Београда
E-mail: beochess011@yahoo.com
Сајт Савеза: www.beochess.rs

XXXV МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР
Трофеј Београда
24. новембар – 2. децембар 2021.

Награде

Prizes:

1. 60.000 динара
2. 48.000 динара
3. 36.000 динара

5.
6.
7.

24.000 динара
18.000 динара
14.000 динара

4. 30.000 динара

8.

12.000 динара

Специјалне награде:





Најбољи ветеран (65+ година)
12.000 динара
Најбоља шахисткиња
12.000 динара
Пехар "Слободан Остојић" за најбољег шахисту млађег од 14 година
Медаље за
пласираних
шахиста
у кадетској
конкуренцији
16 год.
Медаље
затроје
прванајбоље
три најбоље
пласиране
шахисте
у категоријама
до- групе
12, 1412,
и 14
16 игодина.

ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ТУРНИР:
Обавеза је да се сви играчи пријаве путем email: beochess011@yahoo.com
ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРНИРА
Шаховски турнир се игра 9 кола по FIDE швајцарском систему паровања.
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ТУРНИРА:
Обавезна је потврда играча за учешћем на турниру до 16.15. часова 24. новембра, након чега
се одржава Церемонија отварања у 16:30 часова, а затим 1. коло почиње у 17:00 часова,
Остала кола од 2. - 8. почињу сваког дана у 17:00 часова,
Последње 9. коло почиње у 2. децембра у 14:00 часова,
Церемонија затварања је 2. децембра у 20:00 часова.

ТЕМПО ИГРЕ:
40/90 минута + 15 минута + 30 секунди за сваки одиграни потез
BYE-RULES
Играч може само једном да буде слободан у првих 5 кола, уколико то најави судији турнира пре
извршеног паровања предстојећег кола и тада ће бити бодован са ½ поена.
КОТИЗАЦИЈА: 4000 динара;
Уплата која се изврши до 23.11.2021. на рачун ШСБ, 330-0000004022749-97 износи:
 за сениоре: 4.000,00 динара.
 за младе шахисте и шахисткиње (рођени 2005. и млађи), као и за жене: 2.000,00 динара.
 уплата последњег дана пријаве 24. новембра износи: 4.500,00 динара.
Број учесника на турниру је ограничен, док су котизације ослобођени:
- велемајстори,
- интермајстори
интемајстори који су регистровани за клубове, који су чланови ШСБ,
- Освајачи медаља на кадетском првенству Србије за 2021. годину у стандардном шаху,
категорија до 12, 14 и 16 година, при чему је њихов матични клуб члан ШСБ.
МЕСТО ОДИГРАВАЊА ТУРНИРА: Хотел Славија, улица Svetog
Светог Save
Саве 1-9, Београд.
СМЕШТАЈ:
Хотел Славија, +381 11 308 48 00,
www.slavijahotel.com,
E mail: office@slavijahotel.rs
Локација: Hotel Slavija – Google мапе

Цене смештаја:
Slavija 2*

1/1 соба - 2.726,00 динара

1/2 соба - 3.982,00 динара

Slavija Garni 3*

1/1 соба - 4,026,00 динара

1/2 соба - 5.252,00 динара

У цену је укључено: Ноћење, доручак, боравишна такса и осигурање.
Цена пансионског оброка је 800,00 динара.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Мере здравствене заштите ће се примењивати у складу са важећим упутствима и
препорукама надлежних институција Републике Србије.

