
 

2. МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 

 

„СЛОБОДАН МАРТИНОВИЋ ШОЋА 2017“ 

 
Смедеревска Паланка, 15. јануар 2017. године 

 

 
Организатор: Maxmedia Group Београд и породица Мартиновић  
Покровитељ: СО Смедеревска Паланка  

Место: Сала „Мега маркет“, ул. 10. октобра бр. 15 (изнад Музичке школе)  
Време: 15. јануар 2016. у 11.00 часова (обавезна потврда учешћа до 10.45 часова)  

Систем: Швајцарски систем (компјутерско паровање)  
Број кола: 9 (девет)  
Темпо игре: 10 минута плус бонификација од 5 секунди по потезу  

Број места: 150  
 

Укупан наградни фонд износи 177.000,00 динара (71.000,00 новчане и 
106.000,00 робне).  
 

Награде (робно-новчане) су распоређене на следећи начин: 
  

1. место – CANDY машина за сушење веша у вредности од 30.000,00 динара;  
2. место - CANDY машина за прање суђа у вредности од 28.000,00 динара;  
3. место – Фрижидер у вредности 22.000,00 динара;  

4. место – 10.000,00; 5. место – 8.000,00; 6. место – 7.000,00;  
7. место – 6.000,00; 8. место – 5.000,00; 9. место - 4.000,00; 10. место – 3.000,00;  

 
Специјалне награде:  
 

Најбоље пласиране шахисткиње: пегла у износу од 7.000,00; 4.000,00; 3.000,00. 
Најбоље пласирани ветерани преко 60 година: пегла у износу од 7.000,00;  

4.000,00; 3.000,00. 
Најбоље пласирани паланчанин: пегла у износу од 7.000,00.   

Најбоље пласирани омладинац до 20 година: робна или новчана награда (у вредности од 
7.000,00 дин.).  
Најбоље пласирана омладинка до 20 година: робна или новчана награда (у вредности од 

7.000,00 дин.).   
Најбоље пласирани кадет до 14 година: робна награда у износу од 5.000,00 дин.  

 
Котизација за такмичење износи 300,00 динара. Велемајстори и играчи из Смедеревске 
Паланке су ослобођени плаћања уписнине.  

 
Број играча је ограничен на 150! Предност имају играчи са бољим рејтингом (нормалан 

шах). Организатор ће по сопственом избору позвати одређен број играча. 
 
После петог кола организатор је обезбедио ручак (сендвич и пиће) за све 

учеснике.  
 

Организатор обезбеђује шаховске гарнитуре и дигиталне сатове.  
 
Турнир ће се рејтинговати код ФИДЕ (убрзани рејтинг).  

 
Контакт особе: Предраг Радовић Цуја 026/311 344 и Стеван Мартиновић 064/395 6590  


