Шаховски клуб „Рудар“ из Костолца
под покровитељством
Града Пожаревца, ГО Костолац, Центра за Културу “Костолац”
и Спортског Савеза града Пожаревца
организује:

ОТВОРЕНИ КОСТОЛАЧКИ РАПИД ФЕСТИВАЛ

“БОРА БЕКА 2021“
Фестивал се састоји из „А“ (опен турнир) и „Б“ (кадети до 14 година) турнира
1. Турнири ће се одржати 13.06.2021. год. у Костолцу.
2. Место одржавања „А“ и „Б“ турнира је Спортска Хала “Костолац”
3. Број места „А“ турнира је ограничен на 120 места а „Б“ турнира на 50 места.
Пријављивање за учешће на турниру је до петка 11.06.2021. године до 17:00 часова.
4. С обзиром на ограничен број учесника предност имају играчи са бољим рејтингом
(убрзан шах).
КОНАЧНА ЛИСТА УЧЕСНИКА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА У СУБОТУ 12.06.2021. ГОДИНЕ ДО 13:00
САТИ.
Организатор ће по сопственом избору позвати одређен број играча ( не више од 20 )
5. Почетак првог кола је у 10:30 часова( Обавезна потврда учешћа до 10:00 часова у сали за
игру након чега ће се листа попуњавати од резерви ).
5. Играће се 9 кола по швајцарском систему, компјутерско паровање.
6. Темпо игре је на “А“ турниру је 10 минута уз бонификацију 5 секунди почевши од 1. потеза по
играчу, а на “Б“ турниру је 15 минута по играчу.
„А“ турнир се рејтингује код ФИДЕ, „Б“ турнир се не рејтингује.
7. Уписнина за учешће на „А“ турниру је 800 дин. Велемајстори и играчи са “рапид” рејтингом
преко 2400 су ослобођени уписнине.
8. Уписнина за жене и омладинце на „А“ турниру (до 20 година) је 400 дин.
9. Учешће на „Б“ турниру је бесплатно.
10. За све учеснике турнира обезбеђен је бесплатан ручак по завршетку турнира.
11. Организатор обезбеђује шаховске гарнитуре и сатове за “А“ турнир. За “Б“ турнир
учесници би требало да понесу гарнитуру и исправан сат ( не мора бити дигитални).
12. Наградни фонд турнира износи 150.000,00 динара
13. Награде на „А“ турниру су :
1. 40.000 дин.
2. 30.000 дин.
3. 20.000 дин.
4. 15.000 дин.
5. 10.000 дин

6.
7.
8.
9.
10.

8.000,00 дин.
6.000,00 дин.
4.000,00 дин.
3.000,00 дин.
2.500,00 дин.

14. Специјалне награде су:
- Најбољи женски играч 2000,00 дин.
- Најбољи омладинац рођен 2003. и млађи 2.000,00 дин.
- Најбољи ветеран рођен (60+) 2.000,00 дин.
- Најбољи играч са подручја ГО Костолац (доказ л.к.) 2.000,00 дин.
- Најбољи омладинац члан ШК “Рудар“ Костолац 1.500,00 дин.
Поред новчаних награда биће додељено и неколико награда изненађења за најмлађе
уцеснике!!!
15. Првопласирани на оба турнира добијају пехар а три првопласирана на оба турнира добијају
медаље у трајно власништво.
16. Награде се не деле и не могу се акумулирати.
17. Пријаве и евентуална питањa на телефон : 060/0711-006 Бобан Максимовић или на мејл:
bobanmax973@gmail.com и mickovic.slavisa@gmail.com
На турниру ће бити примењене све важеће епидемиолошке мере у складу са инструкцијама
државаних органа Републике Србије.

Организатор турнира
Бобан Максимовић

