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РАСПИС
4. КУПА “СВЕТОЗАРА ГЛИГОРИЋА“
Нови Бановци (општина Стара Пазова)
25 - 28. мај 2017. године
Шаховски савез Србије од 25. до 28. маја 2017. године организује 4. Куп
Светозара Глигорића у Новим Бановцима (општина Стара Пазова), у хотелу
„Novella Uno“.
Финале Купа Србије за мушкарце
Право учешћа имају:
- Сви чланови Прве лиге Србије у 2016. и 2017. години;
- По четири првопласиране екипе са такмичења за Куп на територији такмичарских
подручја Београда, Војводине и Централне Србије, које су то право оствариле
2016. и 2017. године;
- Победници Купа ШС Косова и Метохије 2016. и 2017. године;
- Клубови коју су се пласирали међу првих осам на последњем такмичењу (2015.
године), а нису чланови Прве лиге Србије;
- Женски клубови уколико се нису стекли услови за одржавање Финала купа Србије
за жене;
Екипу чине 4+2 члана.
Такмичење се игра по швајцарском систему у 5 кола.
Финале Купа Србије за жене
Право учешћа имају женске екипе свих регистрованих клубова у 2017. години.
Екипу чине 3+1 чланица.
Систем такмичења зависиће од броја пријављених екипа.
Такмичење се неће одржати уколико се пријави мање од 4 екипе, а заинтересоване
екипе биће укључене на Финале купа Србије за мушкарце.
Награде
Три првопласиране екипе у обе конкуренције добиће пехаре, а њихови пријављени
чланови и капитен медање.
Поред тога, наградни фонд за три првопласиране екипе на Финалу Купа Србије
за мушкарце износи 200.000 динара и биће подељен на три награде: 1. награда –
100.000 динара; 2. награда – 60.000 динара; 3. награда – 40.000 динара.
Победничкој
екипи Финала Купа Србије за жене припада износ од 50.000 динара.
Награде се могу користити у виду плаћања такси за екипе и титуле, рејтинга,
пансиона и осталих обавеза према Шаховском савезу Србије.

Уписнина
Уписнина за учешће екипе на финалу Купа Србије за мушкарце износи 6.000 динара,
док се за учешће на Финалу Купа Шаховског савеза Србије за жене не плаћа уписнина.
За екипу која користи смештај у хотелу препорученом од организатора (најмање 3
особе), попуст за уписнину је 50% и она износи 3.000 динара.
Смештај учесника
За све учеснике и пратиоце обезбеђен је смештај у хотелу „Novella Uno“. Хотел
се налази 150 метара од излаза „Н.Бановци“ на аутопуту Београд – Нови Сад.
Цена једнодневног пансиона са БТО за учеснике и пратиоце у двокреветном собама
износи 2.590 динара, а у једнокреветним собама 3.390 динара.
Техничка конференција и сатница турнира
Техничка конференција одржаће се у турнирској сали 25. маја у 14,00 часова.
На техничкој конференцији сви клубови су обавезни да главном судији доставе на
увид чланске карте за своје играче оверене за 2017. годину.
Сатница такмичења:
1. коло: четвртак, 25. мај у 16,00
2. коло: петак, 26. мај у 16,00
3. коло: субота, 27. мај у 9,30
4. коло: субота, 27. мај у 16,00
5. коло: недеља, 28. мај у 11,00

Резервација смештаја, пријаве, уплате и напомене
Рок за пријаву учешћа и резервацију смештаја је петак 19. мај 2017. године, после
чега ће се позвати резерве, према пласману на Купу по такмичарским подручјима. Пријава
се врши ИСКЉУЧИВО преко и-мејл адресе: serbiacf@verat.net, а плаћање се врши
вирмански на текући рачун Шаховског савеза Србије број 170-1247-56.
Пријава се врши искључиво попуњавањем пријавног листа који се налази у прилогу
овог Расписа.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Сви учесници Купа „Светозара Глигорића“ обавезни су
да организаторима на дан почетка доставе потврду о извршеном првом медицинском
прегледу за 2017. годину који је обавезан по Закону о спорту.
Учесници који нису извршили преглед, моћи ће то учинити на лицу места у
хотелу „Novella Uno“, у четвртак 25. маја, по цени од 900 динара, која се плаћа у
готовини.
*********
Детаљи који нису обухваћени овим Расписом биће регулисани Правилником
такмичења.
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