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РАСПИС
10. КАДЕТСКОГ ФЕСТИВАЛА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Термин, место и право наступа
Шаховски савез Србије у сарадњи са ХТД „Шумарице“ организује 10. кадетски
фестивал ШС Србије у шаху у времену од 30. априла до 8. маја 2016. године у хотелу
„Шумарице“ у Крагујевцу.
У оквиру Фестивала одржаће се следећа такмичења:
- 30 април – 1. мај – Кадетско првенство Србије у убрзаном шаху
- 2. мај – Кадетско првенство Србије у брзопотезном шаху
- 2 – 8. мај – Кадетско првенство Србије (7 дана, 9 кола)
- 7. мај – Кадетско првенство Србије у решавању шаховских проблема
Такмичења се одржавају у шест старосних група и то:
- до 8 година рођени 2008. године и млађи
- до 10 година рођени 2006. године и млађи
- до 12 година рођени 2004. године и млађи
- до 14 година рођени 2002. године и млађи
- до 16 година рођени 2000. године и млађи
- до 18 година рођени 1998. године и млађи
`Директно право наступа на 10. кадетском првенству Србије имају:
- По 10 првопласираних такмичара са првенства такмичарских подручја
Централне Србије, Војводине и Београда на турнирима у групама од 10 до 16
година. Такмичења у групама до 8 и до 18 година су отворена.
- Сви шахисти и шахисткиње са титулом националног мајстора и мајстора ФИДЕ,
као и сви који се налазе на званичној рејтинг листи ФИДЕ.
На 10. кадетском првенству Србије могу учествовати и други млади шахисти који
нису наступали у квалификацијама, уколико су били објективно спречени, по одобрењу
Шаховског савеза Србије. Молбе се примају у канцеларији ШС Србије најкасније до 22.
априла 2016. године на тел-факс (011) 3222-447 и 3222-448 или на Е-маил:
serbiachess@gmail.com
Такмичења у убрзаном и брзопотезном шаху и решавању шаховских проблема су
отворена за све заинтересоване.
Систем такмичења
Првенство у свим категоријама одржава се по Швајцарском систему у 9 кола
(компјутерско паровање). Варијанта по којој се паровање врши као и темпо игре биће
регулисани Турнирским правилником и објављени пре почетка такмичења. Турнири у
групама до 14, 16 и 18 година, у обе конкуренције, се рејтингују.

Смештај учесника и резервација
За све учеснике и пратиоце обезбеђен је смештај у хотелу „Шумарице“. Цена
једнодневног пансиона са БТО за учеснике, родитеље, тренере и остале пратиоце у
двокреветном и трокреветним собама, износи 2.490 динара. Доплата за једнокреветну
износи 350 динара.
За резервацију смештаја треба да се обрате хотелу „Шумарице“ на факс број 034300177 или на е-маил: sumarice@sumaricedoo.com. Особа за контакт је Биљана Вујичић,
шеф рецепције. Контакт: 034-336179, 336180, 063-1010551 и 063-1160315.
Рок за резервацију смештаја је понедељак 25. април 2016. године.
За прваке удружених савеза обезбеђен је смештај у двокреветним собама у
хотелу „Шумарице“, 2. маја пре подне долазак а одлазак 8. маја, по шест пансион дана.
Пријава и уписнине
Попуњен пријавни лист за такмичење, који је саставни део овог расписа, обавезно
се доставља и Шаховском савезу Србије на горе наведени телефакс или мејл, најкасније
до понедељка 25. априла 2016. године.
Уписнина за сва такмичења у оквиру фестивала износи 3.000 динара. За учеснике
који су смештени у хотелу „Шумарице“ организатор одобрава попуст од 1.500 динара и за
њих котизација износи 1.500 динара.
Уписнине за свако такмичење понаособ износе:
- Кадетско првенство Србије 2.000 динара (ако је смештен у хотелу има попуст
од 1.000 динара),
- Кадетско првенство Србије у убрзаном шаху 500 динара
- Кадетско првенство Србије у брзопотезном шаху 300 динара
- Кадетско првенство Србије у решавању шаховских проблема – 200 динара.
Плаћање се врши вирмански жиро рачун Шаховског савеза Србије на текући рачун
број 170-1247-56 или готовински на дан почетка такмичења.
Техничка конференција за кадетско првенство у убразном и брзопозетном
првенству обавиће се 30. априла у 13.00 часова у сали хотела „Шумарице“.
Техничка конференција за Кадетско првенство Србије обавиће се 2. маја у 12,00
часова а свечано отварање у 16.00 часова у сали за игру после чега ће почети прво коло.
Такмичари који се благоврено пријаве а не буду присуствовали техничкој
конференцији и не дођу до 30. априла односно 2. маја до 14,00 часова, после тог
рока, биће паровани од другог кола без поена.
Свечано затварање, уручење пехара, медаља и диплома обавиће се по завршетку
такмичења, а тачно време биће благовремено саопштено.
Награде и права
За победнике у свим групама и категоријама организатор је обезбедио пехаре, а за
троје првопласираних медаље.
Победници у свим старосним групама стичу право учешћа на кадетским
првенствима Европе и света.
Све што није предвиђено овим Расписом, као и евентуалне измене и допуне, биће
саставни део Правилника такмичења.
Важно:
Сви учесници Кадетског фестивала обавезни су да организаторима доставе
потврду о извршеном првом медецинском прегледу за 2016. годину који је обавезан по
Закону о спорту.
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