
 
Под покровитељством члана ШК "Крушевац" 

БОШКА МИЈАТОВИЋА 
организује се 15. отворени викенд турнир у шаху 

 "ПЕТ ДВОЈКИ 2017" 
 

Турнир ће се одржати у суботу 25.02.2017. год. у сали ресторана "Волан"  Љубе Трипковића 75, насеље 
Мудраковац у Крушевцу, са почетком у 10 часова. Пријаве за турнир примају се најкасније до 9

45
 часова, на дан 

одигравања турнира. Играчи који се пријаве после 9
45

 парују се  од другог кола. 
Право учешћа имају сви заинтересовани шахисти из Србије и из иностранства. Играће се 9 кола по швајцарском 
систему, компјутерско паровање, са темпом игре од по 15 минута по играчу. Уписнина за главни турнир износи 600 
динара, a исте су ослобођени велемајстори и шахисткиње, док сви учесници кадетског турнира плаћају уписнину од 
200 динара. 
Сваки учесник је дужан да обезбеди шаховску гарнитуру стандардне величине и исправан шаховски сат. За све 
учеснике турнира обезбеђен је бесплатан ручак. Пратиоци који желе да ручају заједно са такмичара, бон за ручак 
плаћају 400 динара. 
Паралелно са главним турниром, одиграће се и кадетски турнир на коме право играња имају шахисти рођени 2003. 
год. и млађи. 
Укупни наградни фонд за оба турнира износи 114.000 динара. 
Новчане награде се не деле и један играч може освојити само једну награду 
Редовне награде на главном турниру: 93.000 динара. 
Предвиђено је 12 редовних награда и то: 
27.000, 16.000, 13.000, 10.000, 7.000, 4.500, 3.000, 2.700, 2.600, 2.500, 2.400 и 2.300 динара. 
Специјалне награде на главном турниру: 13.000 динара. 
Предвиђено је 10 специјалних награда и то: 
- за најбоље пласиране шахисткиње (3 награде) 3.000, 2.000,1.000 динара 
- најбоље пласирани ненаграђени ветеран (рођ. 1957. и старији) 1.000 динара 
- најбоље пласирани ненаграђени играч са рејтингом 0-1600 1.000 динара 
- најбоље пласирани ненаграђени играч са рејтингом 1601-1800 1.000 динара 
- најбоље пласирани ненаграђени играч са рејтингом 1801-2000 1.000 динара 
- најбоље пласирани ненаграђени играч са рејтингом 2001-2200 1.000 динара 
- најбоље пласирани ненаграђени члан ШК "Крушевац" 1.000 динара 
- најбоље пласирани ненаграђени омладинац (рођ. 1997. и млађи) 1.000 динара 
Награде на кадетском турниру: 8.000 динара. Предвиђено је 7 награда и то: 
- свеукупни победник кадетског турнира 2.000 динара 
- најбоље пласирани дечак рођен 2007. год. и млађи (до 10 година) 1.000 динара 
- најбоље пласирани дечак рођен 2006. год или 2005. год. (до 12 година) 1.000 динара 
- најбоље пласирани дечак рођен 2004. год или 2003. год. (до 14 година) 1.000 динара 
- најбоље пласирана девојчица рођена 2007. год. и млађа (до 10 година) 1.000 динара 
- најбоље пласирана девојчица рођена 2006. год. или 2005. год. (до 12 година) 1.000 динара 
- најбоље пласирана девојчица рођена 2005. год. или 2003. год. (до 14 година) 1.000 динара 
Пријаву за турнир можете извршити код Небојше Радосављевића (063/85-41-101 или nesatv@gmail.com)  
Eвентуална питања можете упутити на следеће телефоне: 
Радоје Маринковић, 064/32-48-571 или 035/570-935 или 
Звонко Хребинац, 064/261-88-64 или 037/432-075 
Организатор је обезбедио и специјалну награду за вишеструког победника турнира "Пет двојки" од 3000 дин. 
 

Досадашњи победници турнира "Пет двојки" 
 

 год.    сениори      кадети 

2003.   МК Ђокић Славољуб                 - 

2004.   ВМ Раичевић Владимир    II  Бошковић Срђан 

2005.   ФМ Златановић Борољуб    II  Милосављевић Милица 

2006.   ИМ Војиновић Горан     I  Цветановић Урош 

2007.   ИМ Миљковић Мирослав    I  Станковић Дарко 

2008.   ФМ Миленковић Младен     MK  Радовановић Никола 

2009.   ВМ Рајковић Душан      II  Зајић Милан 

2010.   ВМ Лајтхајм Борко      II  Зајић Милун 

2011.   ВМ Пикула Дејан     II  Петровић Тијана 

2012.  ВМ Перуновић Милош     I  Радовановић Михајло 

2013.  ВМ Дражић Синиша     II  Петровић Петар 

2014.  ВМ Тадић Бранко     II  Радојковић Стефан 

2015.  ВМ Перуновић Милош     III Миловановић Давид 

2016.  ВМ Лајтхајм Борко     III Живковић Вукоје 

      
Организатор 


