
 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО МАЈДАНПЕКА 2020 
 

majdanpek.sah@gmail.com 

Шаховски клуб Мајданпек у сарадњи са локалном самоуправом општине Мајданпек и 
Спортским савезом општине Мајданпек организујe: 

 
Шаховски турнир 

„ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО МАЈДАНПЕКА 2020 године“ 
Мајданпек, хотел „Голден Ин“ 

 
од 26-29. марта 2020. године  

 

Првенство се састоји од „А“ турнира и Меморијал Блиц турнира. Темпо игре на  „А“ турниру 
је 75 минута за 40 потеза и 15 минута до краја партије уз 30 секунди бонификације за сваки 
одиграни потез почевши од првог,  а темпо игре на Блиц турниру је 3 минута + 2 секунде за 
сваки потез. Оба турнир се рејтингују. 
 
 

„А“ турнир сатница 
  

 1. коло 26.03.2020. од 17 сати 

2. коло 27.03.2020. од 09:30 сати 3. коло 27.03.2020. од 16 сати 

4. коло 28.03.2020. од 09:30 сати 5. коло 28.03.2020. од 16 сати 

6. коло 29.03.2020. од 09:30 сати 7. коло 29.03.2020. од 15 сати 

 
Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско паровање,  7 кола. 
Сваки играч има могућност да не игра једно од прва три кола и за то коло 
 добија 0,5 поена. 
 
Наградни фонд 114.000 динара 
Редовне награде: 24.000рсд, 18.000рсд, 15.000рсд, 10.000рсд, 8.000рсд, 6000рсд, 5000рсд, 
 
Најбоље пласирани играч са рејтингом од 2001 - 2200 ело поена -4000 рсд 
Најбоље пласирани играч са рејтингом од 1801 - 2000 ело поена -4000 рсд 
Најбоље пласирани играч са рејтингом од    0    - 1800 ело поена -4000 рсд 
Најбоље женски играч –    4.000 рсд 
Најбоље Пласирани ветеран С-60 (рођен 1960 и старији)  -  4.000 рсд 
Најбоље пласирани играч рођен 2002 године и млађи – 4.000 рсд 
Најбоље пласирани играч са пребивалиштем на подручју Општине Мајданпек (доказ Л.К.) -  
4.000 рсд 
 
- Победник добија пехар у трајно власништво, а три првопласирана медаље 
 
Награде се деле по пласману, а специјалне награде нису кумулативне 
 
Уписнина за играче: 
 
-  Играчи плаћају уписнину у износу од  2.500 рсд  
-  Играчи 2002 годиште и млађи и жене плаћају уписнину у износу од  2.000 рсд 
 
Учесници турнира су дужни да обезбеде шаховску гарнитуру и електронски сат.  
 
 



 
Меморијал Блиц Мајданпек 2020 године 
 
Почетак такмичења планиран је 28.03.2020. године у 21,00 часова у сали за игру. 
 
Наградни фонд износи 10.000 динара и то: 
1. награда  4.000 рсд 
2. награда  3.000 рсд 
3. награда  2.000 рсд 
4. награда  1.000 рсд 
 
Уписнине за све заинтересоване играче је 300 динара. 
 
За учеснике је обезбеђен смештај (пун пансион) у хотелу „Голден Ин“ по цени од 2000,00 
динара (плус боравишна такса 115,00 динара) у двокреветним и трокреветним собама, а 
доплата за једнокреветну собу износи 150 динара. Све собе имају своје купатило.. 
 
 
Пансионски оброци почињу од вечере 26.03. а завршавају се са ручком 29.03. 
 
Уколико неко жели 26.03. да руча у хотелу доплата за ручак је 450 динара. 
 
 
Пријаве за турнир и резервације смештаја могу се извршити на телефоне:  
Маријо Бранкован 063/863-8736; Миладин Делић 069/446-4500; 
 Радомир Гарић 060/5700-767 и  Џабир Агаи 061/633-8824  или на меил: majdanpek.sah@gmail.com  
 
 Уписнина и трошкови смештаја  се плаћају у готовом на лицу места пре почетка првог кола. 
 
Резултати се могу пратити на: chess-result.com 
 
 
 
 

                                                                                          ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ТУРНИРА 
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