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ШАХОВСКИ КЛУБОВИ ЧЛАНОВИ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
ЗА МУШКАРЦЕ
РАСПИС ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА МУШКАРЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Шаховски савез Србије у сарадњи са хотелом „Парк“ организује у Руми
такмичење Прве лиге Србије за жене, у времену од 1 - 11. септембра 2017.
године.
1) ПРАВО НАСТУПА
Право наступа имају следећи клубови:
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2) ОСНОВНА ПРАВИЛА
Игра се по Бергеровом систему (11 кола), без слободног дана.
Темпо игре је 90 минута по играчу за 40 потеза и 30 минута до краја партије
и бонификацијом од 30 секунди за сваки одиграни потез од почетка.
Игра се на 6 табли са правом на четири резерве. У екипи, у сваком колу,
може наступити по један играч са рејтинг листе друге федерације.
Остали елементи везани за такмичење биће регулисани Tурнирским
правилником такмичења.

3) РОКОВИ
Извлачење турнирских бројева обавиће се 22. августа 2017. године у
14,00 часова, у просторијама Шаховског савеза Србије. Клубови су обавезни да
имају представника на извлачењу бројева. У случају спречености, треба да путем
и-мејл адресе овласте лице које ће их представљати.
Састанак капитена екипа и предаја основних састава обавиће се 1.
септембра 2017. године у 11,00 часова у сали за игру хотела „Парк“.
4) РЕЗЕРВАЦИЈА СМЕШТАЈА
Смештај учесника и пратилаца екипа предвиђен је у хотелу „Парк“**** у Руми
(60 једнокреветних и двокреветних соба) и вили „ХИТ“ у непосредној близини
хотела „Парк“ (10 једнокреветних и двокреветних соба).
Цена једнодневног пансиона по особи у једнокреветним собама износи
3.250,00 а у двокреветним собама 2.500,00 динара. У цену је урачуната БТО.
Прииоритет у распореду соба биће утврђен на основу редоследа
резервације смештаја, праћене адекватном уплатом. За резервацију смештаја
потребно је попунити образац који је доступан са сајту Шаховског савеза Србије.
По добијању предрачуна, уплата трошкова смештаја врши се на рачун Шаховског
савеза Србије.
Рок за подношење захтева за профактуре и резервацију смештаја је 25.
август 2017. године. После тог рока, ШСС не гарантује смештај према захтеву и
резервацији.
Резервација смештаја и пријавни лист могу се послати искључиво путем имејл адресе: serbiacf@verat.net.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Сви учесници Прве лиге Србије обавезни су да
организаторима најкасније пре почетка 2. кола доставе потврду о
извршеном 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 „Парк“, у суботу 2. септембра, по цени од 900 динара, која се
плаћа у готовини.
Важећи су прегледи обављени ради учешћа на „Купу Светозара
Глигорића“.
С поштовањем,
ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
в.д. председника
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