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ПОЛУФИНАЛЕ
ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ - МУШКАРЦИ
Шаховски савез Србије у сарадњи са Шаховским савезом Београда
организује организује Полуфинале првенства Србије за мушкарце од 21. до
29. марта 2016. године у хотелу "Славија" у Београду.
Право учешћа имају сви шахисти са ФИДЕ рејтинг листе Србије без
обзира на титулу и рејтинг, изузев играча који имају право директног учешћа
на првенству Србије за 2016. годину.
Играће се девет кола по Швајцарском систему, компјутерско паровање.
Турнир ће се рејтинговати.
Четири првопласирана учесника квалификују се за првенство Србије за
2016. годину. У случају било ког отказа са шампионата попуњавање се врши
са овог Полуфинала.
Темпо игре је 90 минута за 40 потеза и 30 минута до краја партије плус
30 секунди бонификације за сваки одиграни потез почевши од првог.
Наградни фонд је231.000 динара: 60.000, 45.000, 30.000, 25.000,
20.000, 15.000, 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 динара. Награде се
не деле.
Уписнина за такмичење износи: 2.500,00 динара: Велемајстори и
интернационални мајстори су ослобођени плаћања уписнине. Уписнина се
уплаћује на жиро-рачун Шаховског савеза Србије број 170-1247-56 или на
лицу места у готовом, овлашћеном представнику Савеза.
Смештај учесника и њихових пратилаца предвиђен је у хотелу
„Славија“ у Београду. Учесници Полуфинала смештени у овом хотелу имају
30% попуста на трошкове пансионских услуга. Резервације смештаја врши
се преко Шаховског савеза Београда: 011-2656846 и 3619286, е-маил
beochess@yahoo.com .
Учесници такмичења су обавезни да обезбеде исправан електронски
шаховски сат и шаховску гарнитуру стандардне величине.
Састанак са играчима одржаће се 21. марта у 15,00 часова у сали
хотела "Славија". Редовна кола се играју од 17,00 часова.
Број учесника је ограничен до максималних 130. Предност ће се давати
такмичарима са вишим рејтингом.
Пријаве за такмичење се исључиво врше путем маила
serbiachess@gmail.com најкасније до 17. марта 2016. године до 12,00
часова. Информације на тел-факс (011) 3222-447 и 3222-448.
Шаховски савез Србије
в.д. председника
Обрен Ћетковић, с.р.

