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24. 
КАДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ ШАХОВСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 

  
 Шаховски савез Централне Србије организујe 24. кадетски фестивал Шаховског 
савеза Централне Србије од 12. до 15. фебруара 2022. године у комплексу базена  
"Престиж" у Параћину. 
  
 Кадетски фестивал ШС Централне Србије одржава се у 7 старосних група у обе 
конкуренције: 

1. Прва група - до 8 година, рођени 2014. године и млађи  
2. Друга група - до 10 година, рођени 2012. године и млађи 
3. Трећа група - до 12 година, рођени 2010. године и млађи 
4. Четврта група - до 14 година, рођени 2008. године и млађи 
5. Пета група - до 16 година, рођени 2006. године и млађи 
6. Шеста група - до 18 година,  рођени 2004. године и млађи  
7. Седма група – до 20 година, рођени 2002. године и млађи 

 
 Групе до 16, 18 и 20 година у обе конкуренције такмичиће се у једној групи 
(Омладинско првенство Централне Србије), а по двоје првопласираних квалификоваће 
се за Омладинско првенство Србије за 2022. годину. 
 
 Право учешћа имају млади шахисти и шахисткиње који су се квалификовали преко 
окружних такмичења са подручја ШС Централне Србије и ШС Косова и Метохије. Са 
квалификационих турнира по окрузима за ово такмичење пласира се по петоро такмичара у 
свакој старосној групи, као и млади шахисти и шахисткиње који из оправданих разлога нису 
могли да учествују на квалификационим турнирима по окрузима. 
 Победници у свим старосним групама у обе конкуренције добијају пехаре организатора 
у трајно власништво, а по троје првопласираних и медаље.   
 По десет најуспешнијих у старосним групама до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 година 
квалификоваће се за Кадетско првенство Србије. Нижепласирани такмичари-ке као и 
такмичари-ке који не учествују на овом такмичењу не могу учествовати на Кадетском 
првенству Србије. 
 Такмичења у групама до 8, 10, 12 и 14 година у обе конкуренције, одржаће се по 
швајцарском систему у девет кола, компјутерско паровање. Организатор задржава право да у 
случају мањег броја такмичара промени систем такмичања. Темпо игре је 30 минута плус 30 
секунди за сваки одиграни потез почевши од првог. 
 На Омладинском турниру, то јест у групама до 16, 18 и 20 година у обе конкуренције, 
играће се седам кола по швајцарском систему. Темпо игре је 60 минута уз 30 секунди за сваки 
одиграни потез почевши од првог. Турнири у обе омладинске конкуренције ће се рејтинговати.
 Организатор такмичења ће обезбедити комплетну шаховску опрему за ово такмичење. 



  
Такмичари-ке треба да допутују у Параћин 11. фебруара у поподневним сатима или 12. 

фебруара 2022. године у преподневним сатима и са потврдом о уплати да се јаве рецепцији 
комплекса базена "Престиж" где ће добити распоред смештаја, пријавни лист за такмичење и 
остала потребна обавештења.  
 Састанак са учесницима одржаће се 12. фебруара 2022. године у 13,00 часова у 
великој сали комплекса базена "Престиж". Свечано отварање обавиће се истог дана у 15,45 
часова у сали за игру. 

Уписнина за такмичење у групама до 8, 10, 12 и 14 година у обе конкуренције износи 
1.000,00 динара, док за Омладинско првенство Централне Србије износи 1.500,00 динара. 
Уписнина се уплаћује на жиро рачун ШСЦС број 160-19343-53 или у готову на лицу места, пре 
почетка такмичења, овлашћеном представнику савеза. 
  
 Смештај учесника и њихових пратиоца предвиђен је у комплексу базена "Престиж" у 
Параћину. Цена једнодневног пансиона у једнокреветним собама (ограничен број) износи 
3.050, у двокреветним собама 2.750 и у трокреветним и четворокреветним собама 2.550 
динара. У све цене су урачунати боравишна такса и осигурање. 

За резервацију смештаја и добијање предрачуна потребно је обратити се рецепцији 
комплекса базена "Престиж" путем електронске поште: prestige.paracin@gmail.com или путем 
телефона 062/570-457 (контакт особа: Зоран Митић). Рок за резервацију смештаја је 10. 
фебруар 2022. године. 

 
 Пријаве за такмичење обавезно се достављају путем електронске поште Шаховском 
савезу Централне Србије (cs_sah@verat.net) и техничком организатору, Омладинском 
шаховском клубу "Параћин" (info@paracinchess.rs), најкасније до 10. фебруара 2022. године. 
 

 
 
 

ЗАСТУПНИК   ШСЦС 
 Лидија Вучковић, с.р. 
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