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Шаховски савез Браничевског округа 
 организујe: 

 
 Зимски шаховски фестивал 

„ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ПОЖАРЕВЦА 2016“ 
Пожаревац, хотел „ДУНАВ“ 

од 23-25. децембра 2016. године  

 
Фестивал се састоји од, А турнира, Б турнира, Ц турнира и Блиц турнира. Темпо игре на А и Б 
турниру је 75 мин за 40 потеза + 15 мин до краја партије уз додатак од 30 секунди за сваки 
потез. Темпо игре на Ц турниру је 45 мин за партију уз додатак од 15 секунди за сваки потез а 
темпо игре на Блиц турниру је 3 минута + 2 секунде за сваки потез. А, Б и Блиц турнир се 
рејтингују. 
 

„А и Б“ турнир сатница 
  

 1. коло 23.12.2016. од 16 сати 

2. коло 24.12.2016. од 09 сати 3. коло 24.12.2016. од 16 сати 
4. коло 25.12.2016. од 09 сати 5. коло 25.12.2016. од 15 сати 

 
ОПЕН турнир за играче са рејтингом већим од 2000 поена. Организатор може да на турнир 
уврсти и играче са мањим рејтингом. Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско паровање,  
5 кола. 
 
Наградни фонд: 
„А“ турнир 
1. награда 25.000 
2. награда 20.000 
3. награда 15.000 
4. награда 12.000 
5. награда   9.000 
6. награда   6.000 
Награда за најбоље пласираног женског такмичара је - 5.000 динара 
Награда за најбоље пласираног такмичара са подручја БО је - 5.000 динара 
 
Награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису 
кумулативне 
 
Уписнина за играче: 

-   Играчи без рејтинга до 1999 ело поена плаћају уписнину у износу од 3000 рсд изузев жена и кадета           
рођених 1996 и млађих који уписнину плаћају у износу од 2.500 рсд, 

           -  Играчи од 2000 – 2299 ело поена плаћају уписнину у износу од  2.000 рсд изузев жена и кадета рођених 
1996 и млађих који уписнину плаћају у износу од 1.700 рсд, 

           -  Играчи од 2300 – 2399 ело поена плаћају уписнину у износу од  1.700 рсд изузев жена и кадета рођених 
1996 и млађих који уписнину плаћају у износу од 1.500 рсд,  

           -  Играчи са рејтингом од 2400 и више ело поена као и ВМ и ЖВМ не плаћају уписнину 

 
„Б“ турнир 

 
ОПЕН турнир за играче са рејтингом мањим од 2200 поена. Игра се по ФИДЕ правилима игре 
компјутерско паровање,  5 кола. 
 
Наградни фонд: 
„Б“ турнир 



1. награда 15.000 
2. награда 10.000 
3. награда 8.000 
4. награда 6.000 
5. награда 5.000 
 
Најбољи женски такмичар 3.000 динара. 
Награда за најбоље пласираног такмичараје са подручја БО - 3.000 динара 
Победници на оба турнира добијају пехар, а три првопласирана и медаље.  
Награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису 
кумулативне. 
 
Уписнина за играче: 
-  Играчи до 2200 ело поена плаћају уписнину у износу од  2.000 рсд изузев жена и кадета 
рођених 1996 и млађих који уписнину плаћају у износу од 1.700 рсд,   
 
Учесници Б и Ц турнира су дужни да обезбеде шаховску гарнитуру и електронски сат.  
 

 „Ц“ турнир 
ОПЕН турнир за играче са рејтингом мањим од 1600 поена. Игра се по ФИДЕ правилима игре 
компјутерско паровање,  9 кола: петак 2, субота 4 и недеља 3 кола. На турниру се могу 
освојити категорије. Турнир се НЕ рејтингује код ФИДЕ.  
Наградни фонд 11.000 динара 
Редовне награде: 3.000, 2.500, 2.000, 1.500 
Најбоље пласирани женски такмичар 1.500 динара. 
Награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису 
кумулативне.  
Победник на турниру добија пехар, а три првопласирана и медаље.  
У категорији кадета по три првопласирана добијају медаље у конкуренцијама до 8, 10, 12, 14, 
година.  
Уписнина за све играче је 1.000 динара 
 

Блиц рејтинг турнир  
Почетак такмичења планиран је 24.12.2016. године у 22,30 часова у сали за игру хотела 
„ДУНАВ“. 
 
Наградни фонд износи 16.000 динара и то: 
1. награда  5.000 
2. награда  4.000 
3. награда  3.000 
4. награда  2.000 
5. награда  1.000 
Најбољи женски такмичар 1.000 динара 
 
Уписнине за све заинтересоване играче је 300 динара. 
Играчи са рејтингом од 2400 и више ело поена као и ВМ и ЖВМ не плаћају уписнину 
 
За учеснике је обезбеђен смештај у хотелу „ДУНАВ“ по цени од 2280 динара у двокреветним 
собама, а доплата за једнокреветну собу износи 200 динара. Све собе имају своје купатило. 
 

Пансионски оброци почињу од вечере 23.12. а завршавају се са 
ручком 25.12. 
 
Пријаве за турнир, резервације смештаја и профактуре на телефое 063/251-769 и 069/181-2966 или 
на меил: sah.branicevo@gmail.com контакт особе Војкан Петровић и Небојша Ђокић. Уписнина и 
трошкови смештаја  се уплаћује на рачун ШС Браничевског округа број: 105-52420-06  или у готовом на 
лицу места пре почетка првог кола. 
 
Резултати се могу пратити на: chess-result.com и www.sah.org.rs 
 
 

 

                                                                                           Секретар ШС БО 

                                                                                         Небојша Ђокић        

mailto:sah.branicevo@gmail.com
http://www.sah.org.rs/

