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Шаховски савез Браничевског округа у сарадњи са Шах клубом ВГСК и
 локалном самоуправом општине Велико Градиште организује

 Шаховски фестивал
„СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 2013“

Камин сала, Ресторан Сидро 

„А“ опен

ОПЕН турнир за играче са рејтингом већим од 2200 поена. Организатор може да на турнир уврсти и играче 
са мањим рејтингом. Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско паровање,  9 кола. Турнир се рејтингује 
код ФИДЕ. Темпо игре је 90 минута по играчу, плус 30 секунди бонификације, почев од првог потеза.

Наградни фонд 170.000 динара

Редовне награде: 40.000, 30.000, 20.000, 15.000, 10.000, 8.000, 6.000, 6.000, 5.000, 5.000

- Најбоље пласирани играч са рејтингом до 2300 - 10.000
- Најбоље пласирани играч са рејтингом од 2301 до 2400 -  10.000
- Најбоље пласирани женски играч - 5.000 
Награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису кумулативне

Уписнина за играче:

- Без рејтинга – 1999  –  3.000
- Од 2000 – 2299   –        2.000
- Од 2300 – 2399   –        1.500
- Женски такмичари и такмичари рођени 1995 и млађи – 1.500
- Играчи са рејтингом од 2400 и преко, ВМ и ЖВМ не плаћају уписнину

„Б“ опен

ОПЕН турнир за играче са рејтингом мањим од 2200 поена. Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско 
паровање,  9 кола. Турнир се рејтингује код ФИДЕ. Темпо игре је 90 минута по играчу, плус 30 секунди 
бонификације, почев од првог потеза.

Наградни фонд 70.000 динара

Редовне награде: 15.000, 12.000, 10.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000

- Најбоље пласирани женски играч - 3.000 
Награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису кумулативне

Уписнина за играче:

- Без рејтинга - 2.200
- До 2200 – 2.000
- Женски такмичари и такмичари рођени 1995 и млађи – 1.500



„Ц“ опен

ОПЕН турнир за играче са рејтингом мањим од 1700 поена. Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско 
паровање,  9 кола. Турнир се НЕ рејтингује код ФИДЕ. Темпо игре је 90 минута по играчу, плус 30 секунди 
бонификације, почев од првог потеза.

Наградни фонд 10.000 динара
Редовне награде: 5.000, 3.000, 2.000
Награде се деле по Хорт-овом принципу.

Победник на турниру добија пехар, а три првопласирана и медаље. 
У категорији кадета по три првопласирана добијају медаље у конкуренцијама до 8, 10, 12, 14, 16, 18 година. 
Уписнина за све играче је 1.000 динара

Организатор задржава право да у случају малог броја пријављених играча за овај турнир, споји „Б“ и „Ц“ 
турнир. У случају спајања турнира, уписнина за играче пријавњене на „Ц“ турниру остаје иста. 

Место и сатница фестивала:
Партије се играју у Камин сали Ресторана Сидро, почетак шеталишта на самој обали језера
http://www.srebrnojezero.com/restorani-i-kafici.html 
Партије почињу сваког дана у 17.00 часова. Другог и трећег дана 15 и 16 јун. играју се по 2 кола, партије пре 
подне почињу  од 10.00 часова. Последње коло 20. јуна игра се од 9.00 часова.

За сва три турнира учесници су дужни да обезбеде шаховску гарнитуру стандардне величине а 
организатор обезбеђује електронске сатове. 

Уписнина се уплаћује на рачун ШС Браничевског округа број: 105-52420-06  или у готовом на лицу места пре 
почетка првог кола у ком случају се наведени износи увећавају за  300  динара. 
Пријаве се примају до 14. јуна до 14.00 часова. Играчи који се пријаве после тог времена неће бити 
сортирани за стартну листу првог кола (биће паровани ручно за прво коло по редоследу пријава).

Смештај:
Гарни хотел „Данубиа Парк“    www.srebrnojezero.com
На ове цене за шахисте и пратиоце је одобрен попуст од 10 %,
Пансионски оброк у износу од 800 динара по особи,

Приватан смештај у вилама по цени  од  600-1200 динара,

Резервације смештаја код Мађар Станислава  тел: 065-884-4912, или Ђукић Слободана тел: 062-277-8091

Могућност дневне исхране у ресторанима и мотелима.
Резервација смештаја врши се након уплате уписнине.
За играче са титулом ВМ  организатор је обезбедио смештај у вилама и храну. 

            Пријаве се могу извршити на телефон 063 251 769 контакт особа Војкан Петровић или на меил: 
sah.branicevo@gmail.com.

Веб страна турнира- информације о турниру - www.sah.org.rs
             Резултати се могу пратити на: chess-result.com 

                                                                                                                                              Секретар ШСБО
                                                                                                          Војкан Петровић
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