
     

ОТВОРЕНИ ВИКЕНД ТУРНИР У ШАХУ 

 „ДРАГАЧЕВО 2016“ 

Организатори:    Шаховски клубови Драгачева 

                          (ШК “Јелица”–Горачићи, ШК “Младост”–Лучани и ШК “Драгачево”–Гуча) 

Покровитељ:    Општина Лучани, Центар за културу и спорт „Драгачево“ - Гуча 
Генерални спонзор:  Висока школа за пословну економију и предузетништво - Београд 

У склопу манифестације „Сабор кумова 2016“, у недељу 29. маја 2016. године у 

фискултурној сали Основне школа „Горачићи“ у Горачићима одржаће се Отворени викенд 

турнир у шаху „Драгачево 2016“. Почетак турнира заказан је за 11.00 сати. Пријаве за учешће 
на турниру примају се на дан одржавања до 10.45 сати када ће турнир бити и свечано отворен. 

Играће се 9 кола по швајцарском систему, компјутерско паровање (Swiss Manager), 

темпо игре 10 минута по играчу за целу партију плус 5 секунди бонификације за сваки 

одиграни потез. Турнир се игра по Правилима ФИДЕ за убрзани шах. 

Организатор обезбеђује гарнитуре и шаховске сатове.  

Котизација за такмичење износи 500,00 динара. За жене и кадете котизација износи 
300,00 динара. Велемајстори су ослобођени плаћања уписнине. 

НАГРАДНИ ФОНД ТУРНИРА ИЗНОСИ 111.000,00 ДИНАРА. 

1. 22.000,00 дин 

2. 16.000,00 дин 

3. 14.000,00 дин 

4. 12.000,00 дин 

5. 10.000,00 дин 

6. 8.000,00 дин 

7. 6.000,00 дин 

8. 5.000,00 дин 

9. 4.000,00 дин 
10. 3.000,00 дин 

Организатор обезбеђује и специјалне награде за следеће категорије учесника: 

- најбоље пласираног омладинца (до 20 година) – 1.500,00 динара, 

- најбоље пласираног ветерана (преко 60 година) – 1.500,00 динара, 

- најбоље пласирану шахисткињу - 2.000,00 динара, 

- другопласирана шахисткиња - 1.500,00 динара, 

- најбоље пласираног играча из Драгачева - 1.500 динара, 

- најбоље пласираног играча са рејтингом до 2100 – 1.500,00 динара, 
- најбоље пласираног играча  без рејтина – 1.500,00 динара. 

Награде се не могу кумулирати.  

После петог кола организатор је обезбедио ручак за све учеснике.  

Све информације о овом турниру можете добити од Небојше Баралића на телефон 
064/3232910 или путем e-мејла nebojsa_baralic@yahoo.com.  

У Горачићима, 18.05.2016. године                                       ОРГАНИЗАТОР 

mailto:nebojsa_baralic@yahoo.com

