
  

 
 
ОМЛАДИНСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ "ПАРАЋИН" 

              35250 Параћин, ТЦ "Коцка 2" 2. спрат 
            матични број: 17770900, ПИБ: 106438367 

 

 
 

 
 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ПАРАЋИНА за 2017. год. 
од 31. јануара до 5. фебруара 2017. године  

 

Општи подаци: 
Омладински шаховски клуб "Параћин" и Дневни центар клуб организују Отворено 
првенство Параћина у шаху за 2017. годину. Првенство ће се одржати од 31. јануара до 5. 
фебруара. Место играња је Дневни центар клуб у Параћину. 
Право учешћа имају сви заинтересовани шахисти без обзира на титулу и категорију. 
Турнир ће се рејтинговати код ФИДЕ. Број учесника ограничен је на 110 и предност ће 
имати играчи који се први пријаве. 
Број кола и темпо игре: 
Играће се 9 кола, ФИДЕ систем паровања са темпом игре од 90 минута по играчу за целу 
партију уз 30 секунди бонификације после сваког потеза. Писање партија је обавезно до 
краја партије. Организатор обезбеђује шаховску опрему за све играче. 
Сатница Првенства: 
Свечано отварање Првенства заказано је за уторак, 31. јануара у 17.30 ч. 
1. коло Уторак, 31. јануар 17.30  6. коло Субота, 4. фебруар 10.00 
2. коло Среда, 1. фебруар 17.00   7. коло Субота, 4. фебруар 15.30 
3. коло Четвртак, 2. фебруар 11.00  8. коло  Недеља, 5. фебруар 10.00 
4. коло Четвртак, 2. фебруар 17.00  9. коло Недеља, 5. фебруар 15.30 
5. коло Петак, 3. фебруар 17.00  

Свечано затварање и додела награда обавиће се у недељу, 5. фебруара од 20.30 ч. 

Наградни фонд: 130.000 дин. 
Редовне награде: 120.000 дин. 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 8.000, 6.000 и 6.000 динара, укупно 8 награда 
Специјалне награде: 10.000 дин. 
- најбоље пласирани ветеран (рођени 1957. и старији)   5.000 дин. 
- најбоље пласирани млади играч (рођени 2001. и млађи)   5.000 дин. 
* Награде се не деле. 
* Играч који освоји више награда осваја само награду са већим износом.  
Уписнина: 
- играчи са титулама ВМ, ИМ и ЖВМ су ослобођени плаћања уписнине 
- жене, ветерани рођени 1957. и старији, и играчи рођени 2001. и млађи  2000 дин. 
- сви остали играчи         2500 дин. 
Напомена: Уплатом уписнине до уторка 10. јануара 2017. год. играчи остварују попуст у 
износу од 500 динара.   

 
Смештај: 
Смештај такмичара је могућ у хотелу "Петрус" у Параћину и у приватном смештају. За све 
детаље контактирати организатора. 
 

Информације: 
За пријаве и обавештења око ранијег плаћања уписнине:  
Небојшa Радосављевић 063/85-41-101 или nesatv@gmail.com 
За све информације око смештаја 
Саша Јевтић 063/439-497 или sasajevtic@yahoo.com 
 
 
у Параћину:       за ОШК "Параћин" 
22.11.2016. год.      мр Саша Јевтић, председник 
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