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9. појединачног првенства Србије у шаху за 2015. годину
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Шаховски савез Србије у сарадњи са Шаховским савезом Војводине
организујe 9. појединачно првенство Србије у шаху, које ће се одржати
од 18. до 30. априла 2015. године у Врбасу.
На првенству ће играти 14 играча, а право учешћа имају:
- по основу пласмана са прошлогодишњег првенства (прва четворица):
Александар Инђић, Милош Перуновић, Никола Седлак и Бранко
Дамљановић;
- по основу најбољег просечног рејтинга (прва тројица са новембарске
и децембарске листе): Иван Иванишевић, Роберт Маркуш и
Љубомир Љубојевић;
- по основу пласмана на квалификационим турнирима: Миодраг Р.
Савић, Синиша Шарић, Милош Павловић, Милован Ратковић,
Ненад Ристић и Дејан Антић;
- и Милоје Ратковић (омладински првак Србије за 2014. годину).
У случају отказа неког од учесника упражњено место биће попуњено
резервом из одговарајуће групе:
- са претходног првенства 2014. године – нема.
- по критеријуму рејтинг листе, квалификационих турнира и
омладинског првенства Србије – важи мартовска рејтинг листа: Игор
Миладиновић, Бојан Вучковић, Михајло Стојановић, Милош
Рогановић, Александар Стриковић, Александар Ковачевић. . .
Пријаве за такмичење подносе се Шаховском савезу Србије, искључиво
у писаној форми, на адресу Нушићева 25/II, 11000 Београд, до среде 8.
априла 2015. године до 12 часова. По истеку наведеног рока упражњена
места попуниће се резервама у складу са тачком 3. овог Расписа.
Свим учесницима обезбеђен је смештај у хотелима са три звездице,
„Бачка“ и „ЦФК“ у Врбасу.
Долазак учесника предвиђен је за 17. априла 2015. године, у
поподневним сатима, а одлазак 30. априла у поподневним сатима.
Путне трошкове сносе учесници такмичења.
Техничка у сали хотела „ЦФК“ у четвртак, конференција, на којој ће се
прочитати Правилник првенства одржаће се у сали хотела „ЦФК“ у
четвртак, 17. априла 2015. године, са почетком у 19,00 часова.
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У складу са турнирским правилима ФИДЕ, присуство такмичара на
техничкој конференцији је обавезно.
Свечано отварање првенства обавиће се 18. априла у 15,00 часова, у
сали за игру.
За успех на првенству предвиђене су следеће награде:
Прва награда
120.000 динара
Друга награда
90.000 динара
Трећа награда
60.000 динара
Четврта награда
50.000 динара
Пета награда
40.000 динара
Шеста награда
30.000 динара
Седма награда
20.000 динара
У случају деобе места награде се деле.
За учеснике првенства предвиђена је накнада, која је утврђена према
рејтингу на мартовској рејтинг листи за 2015. годину и износи:
за такмичаре са рејтингом већим од 2601
50.000 динара
за такмичаре са рејтингом од 2576 – 2600
40.000 динара
за такмичаре са рејтингом од 2551 – 2575
30.000 динара
За остале учеснике са рејтингом 2550 и нижим организатор сноси путне
трошкове у висини повратне аутобуске карте од места пребивалишта до
Врбаса.
Првенство се игра по ФИДЕ Правилима шаха. Темпо игре је 90 минута
за 40 потеза са додатком од 30 минута до краја партије и бонификацијом
од 30 секунди за сваки потез почевши од првог.
У случају деобе места одлучују додатни критеријуми одређени
Правилником првенства.
Редовна кола почињу у 15,30 часова, осим последњег, које ће почети у
11,00 часова.
Партије ће се играти на електронским шаховским таблама и биће
директно преношене преко интернета.
Свечано затварање првенства и подела награда обавиће се 30. априла
2015. године у 16,00 часова.
Све остало што није предвиђено овим Расписом биће регулисано
Правилником првенства.
Шаховски савез Србије
М. Сц. Мирослав Копања
председник

