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ПРОПОЗИЦИЈЕ 
КУПА ШАХОВСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
  Куп Шаховског савеза Централне Србије за 2016. годину одржаће се према 
у календару такмичења ШСЦС у времену од 20. до 24. априла 2016. године,  

 Право учешћа имају сви клубови Прве и Друге лиге Централне Србије 
(изузев шаховских клубова Раднички Водовод – Крагујевац и Трепча – Косовска 
Митровица који имају директно право наступа на Купу „Светозара Глигорића“ за 
2016. годину) и по три клуба са Куп такмичења по окрузима, који треба да се 
одрже до 3. априла 
 
 Играће се седам кола по Швајцарском систему (Холандска варијанта) 
према следећем распореду: 

1. коло среда 20. април  16 часова 
2. коло четвртак 21. април 9 часова 
3. коло четвртак 21. април 16 ачсова 
4. коло петак  22. април  16 часова 
5. коло субота 23. април 9 часова 
6. коло субота 23. април 16 часова 
7. коло недеља 24. април 9 часова
 
Темпо игре је 90 минута за 40 потеза плус 15 минута до краја партије уз 

бонификацију 30 секунди по играчу. Такмичење се рејтингује. 
Котизација за такмичење по екипи износи 4.000 динара и уплаћује се пре 

почетка такмичења на жиро рачун Шаховског савеза Централне Србије број 160-
19343-53. 

Сви клубови који имају право директног учешћа као и клубови који су се 
плаирали преко окружних куп такмичења обавезни су да своје учешће потврде 

путем маила  cs_sah@verat.net најкасније до 11. априла 2016. године. 
Победничкој екипи припашће пехар у трајно власништво као и медаље за 

прве три екипе. 
Четири најуспешнија клуба пласираће се за Куп „Светозара Глигорића“ који 

се одржава од 16. до 22. маја. 
 Место одржавања такмичења биће одређено до најкасније до 27. марта 
2016. године 
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