
 

 

 

 

ШАХОВСКИ КЛУБ КРУШЕВАЦ 

У САРАДЊИ СА С.Б. РИБАРСКА БАЊА  

организује поводом Видовданских свечаности града Крушевца 

I Видовдански опен турнир у Рибарској Бањи 
среда, 27.VI 2018.  С.Б. Рибарска Бања 

ОПЕН А турнир  
Право учешћа имају сви шахисти из земље и иностранства. 

Темпо игре је 15 минута по играчу, швајцарски систем, 7 кола. Игра се по ФИДЕ правилима, 
компјутерско паровање кола. Турнир се рејтингује. Играчи треба да донесу шаховски комплет 
(шаховску таблу, фигуре и исправан шаховски сат). 

На турниру су обезбеђена бесплатна освежавајућа пића и ручак по завршетку турнира. 

Уписнина за учешће на турниру износи 500дин. Велемајстори, шахисти екипе ШК Крушевац, као 
и полазници кадетске шаховске школе у ШК Крушевац су ослобођени уписнине. 

Наградни фонд 60.000дин: 

Редовне награде (пласман на првих 10 места): 

12000дин, 10000дин, 8000дин, 6000дин, 5000дин, 4000дин, 3000дин, 2000дин, 1200дин, 1000дин. 

Специјалне награде: 

• најбоља 3 Крушевљанина      1000дин, 800дин, 500дин 

• најбољи омладинац       1000дин 

• најбољи ветеран        1000дин 

• најбоља 2 играча (са рејтингом до 1600 или нерејтинговани)  1000дин, 500дин 

• најбољи играч са рејтингом до 1800     1000дин 

• најбољи играч са рејтингом до 2000     1000дин 

Награде су недељиве и један играч не може освојити 2 новчане награде. Победник турнира 
добија пехар. 

Главни судија: ИА Небојша Радосављевић. 



ОПЕН Б турнир - кадетски турнир  
Право учешћа имају сви шахисти из земље и иностранства рођени 2004. и млађи. 

Темпо игре је 15 минута по играчу, швајцарски систем, 7 кола. Игра се по ФИДЕ правилима, 
компјутерско паровање кола. Турнир се не рејтингује. Играчи треба да донесу шаховски 
комплет (шаховску таблу, фигуре и исправан шаховски сат). 

На турниру су обезбеђена бесплатна освежавајућа пића и ручак по завршетку турнира. 

Уписнина за учешће на турниру износи 300дин. Полазници кадетске шаховске школе у ШК 
Крушевац су ослобођени уписнине. 

Најбољепласирани дечак и најбоље пласирана девојчица освајају по пехар, а медаље и 
дипломе за најбоље 3 пласирана играча у свим категоријама: предшколци, U08, U10, U12, U14 
(посебно за дечаке и девојчице). Награде су недељиве и један играч не може освојити 2 награде.  

Главни судија: НА Владимир Балтић. 

 

Технички детаљи  
Свечано отварање турнира је у 11:00, 27.06.2018. у Белој сали хотел Поглед, Рибарска Бања. 
Прво коло се игра непосредно након отварања турнира. Сатница турнира ће бити објављена пре 
почетка првог кола. 

Пријаве играча за турнир можете извршити у просторијама шах клуба Крушевац (до 25.06.2018.) 
или путем поруке на контанкт телефон председника клуба Драгољуба Тошића 060–0788362     
или на мејл судије Небојше Радосављевића nesatv@gmail.com. За све информације у вези 
турнира можете позвати директора турнира Драгољуба Тошића на 060–0788362. 

Уписнину можете уплатити на рачун шах клуба Крушевац број 205–00000000–43222–14   
(уплатницу понети на турнир!)   или  у просторијама шах клуба Крушевац (до 25.06.2018.) или у 
готовом на лицу места пре отварања турнира. Сви играчи које не уплате уписнину до 10:30, 
27.06.2018. уплаћују 200дин више (700дин за турнир А, а 500дин за турнир Б).  

Сви остали детаљи биће регулисани турнирским правилником. 

 

Директор турнира 
председник ШК Крушевац 

Драгољуб Тошић 
 

 


