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ПОЛУФИНАЛЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ - МУШКАРЦИ
Шаховски савез Србије као организатор и Шаховски савез Војводине као
технички организатор организују Полуфинале првенства Србије за мушкарце од 16.
до 22. фебруара 2018. године у дворцу „Каштел Ечка“ у месту Ечка (град
Зрењанин).
Дворац „Каштел Ечка“ налази се на путу Београд – Зрењанин, удаљен 60 км од
Београда и 8 км од Зрењанина. Дворац је недавно реновиран, а собе имају квалитет
хотела највишег ранга.
Организатор обезбеђује бесплатан аутобус из Зрењанина, за играче који неће
користити хотелски смештај. Детаљи ће бити накнадно објављени.
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 2018. годину.
Играће се девет кола по Швајцарском систему, компјутерско паровање.
Турнир ће се рејтинговати. Четири првопласирана учесника квалификоваће се
за првенство Србије за 2018. годину. У случају било ког отказа са шампионата (три
првопласирана са прошлог шампионата и три најбоља по рејтингу), 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 износи 330.000 динара и подељен је на 10 награда: 100.000,
75.000, 50.000, 35.000, 25.000, 15.000, 10.000, 8.000, 6.500 и 5.500 динара. Награде
нису дељиве.
Уписнина за такмичење износи: 3.000,00 динара (2.500,00 динара за жене и
кадете рођене 2002. године и млађе). Мушки велемајстори су ослобођени плаћања
уписнине. Уписнина се уплаћује на жиро-рачун Шаховског савеза Србије број 1701247-56.
Учесници који желе да користе хотелски смештај, могу то учинити у Дворцу
„Каштел Ечка“ по промотивним ценама (цене су изражене по особи, по дану, и
сваки учесник може да бира коју ће услугу користити):

Једнокреветна соба
Двокреветна соба
Трокреветна соба

Ноћење/доручак
2.450
1.800
1.550

Полупансион
2.900
2.250
2.000

Пун пансион
3.350
2.700
2.450

Број соба је ограничен, а посебно је ограничен број једнокреветних соба.
Приоритет у резервацији имају учесници који раније изврше резервацију и уплату.
Учесници који не користе смештај, могу користити исхрану по цени од 450
динара по оброку. За све учеснике турнира обезбеђен је бесплатан паркинг.
Реквизите за такмичење обезбеђује организатор. Редовна кола се играју по
следећем распореду:
1. коло
3. коло
5. коло
7. коло
9. коло

Петак, 16.02. у 16,30
Субота, 17.02. у 16,30
Недеља, 18.02. у 16,30
Уторак, 20.02. у 16,30
Четвртак, 22.02. у 10,00

2. коло
4. коло
6. коло
8. коло

Субота, 17.02. у 10,00
Недеља, 18.02. у 10,00
Понедељак, 19.02. у 16,30
Среда, 21.02. у 16,30

Пријаве за такмичење врше се до 14. фебруара искључиво на и-мејл адресу
Шаховског савеза Србије serbiacf@verat.net. Путем ове и-мејл адресе могу се добити
и додатне информације. Контакт особа: Александра Димитријевић, телефон: 066 607
8008.

Шаховски савез Србије
Ратко Пижурица, в.д. председника

