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МЕЂУНАРОДНО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО  
ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ У ШАХУ 

ПИРОТ, 16 – 23. новембар 2022. године 
 

РАСПИС ЗА УЧЕСНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ 
 

1.   Организатор, датум и место игре 
Шаховски савез Централне Србије, под покровитељством Шаховског савеза 

Србије, а у сарадњи са техничким организатором, ШК “Част и слава” из Пирота, од 16 – 
23. новембра организује МЕЂУНАРОДНО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ 
СРБИЈЕ У ШАХУ. 

Турнир се игра у Пироту, у Малој сали на 1. спрату  Спортске хале Кеј – Спортски 
центар Пирот (Таковска улица). 

 
2.   Право учешћа 

Право учешћа на турниру имају сви шахисти и шахисткиње, без обзира на титулу и 
рејтинг, који се благовремено пријаве организатору и на време изврше финансијске 
обавезе.  

Организатор задржава право ограничења броја учесника због капацитета сале за 
игру, о чему ће благовремено издати саопштење. 

 
3.   Систем такмичења, темпо игре, норме и рејтинг 

Турнир се игра по швајцарском систему у 9 кола. Темпо игре је 90 минута по 
играчу за 40 потеза и 15 минута до краја партије, уз додатак од 30 секунди за сваки 
одиграни потез, почев од првог. 

Уз претходну најаву, у првих 6 кола, играч може одабрати једно коло у  коме ће 
бити неспарен, уз додељених пола поена. 

Турнир се рејтингује код ФИДЕ И на њему ће се моћи освајати норме за све 
међународне титуле.  

 
4.   Распоред 

 Среда, 16. новембар 13,30 Рок за потврду учешћа 
 15,00 Свечано отварање 
 15,30 Прво коло 
 Четвртак, 17. новембар 15,30 Друго коло 
 Петак, 18. новембар 15,30 Треће коло 
 Субота, 19. новембар 10,30 Брзопотезни турнир 
 15,30 Четврто коло 

 Недеља, 20. новембар 09,30 Пето коло 
 15,30 Шесто коло 
 Понедељак, 21. новембар 15,30 Седмо коло 



Уторак, 22. новембар 15,30 Осмо коло 
Среда, 23. новембар 09,30 Девето коло 

 око 15,30 Свечано затварање 
 
5.   Награде 

Организатор је предвидео наградни фонд у укупном износу од 5.250 Евра, 
распоређен у 22 награде (10 редовних и 12 специјалних) које ће учесницима бити 
исплаћене на текуће рачуне у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на 
дан исплате.  

 
РЕДОВНЕ НАГРАДЕ : 4.250 € ЖЕНЕ : 325 € 

1. награда: 1.000 € 6. награда: 300 € 1. награда: 150 € 
2. награда: 750 € 7. награда: 250 € 2. награда: 100 € 
3. награда: 600 € 8. награда: 200 € 3. награда: 75 € 
4. награда: 500 € 9. награда: 150 €  
5. награда 400 € 10. награда: 100 €  
РЕЈТИНГ ДО 1500: 

225 € 
РЕЈТИНГ 1501-1900: 

225 € 
ВЕТЕРАНИ:  

225 € 
1. награда: 100 € 1. награда: 100 € 1. награда: 100 € 
2. награда: 75 € 2. награда: 75 € 2. награда: 75 € 
3. награда: 50 € 3. награда: 50 € 3. награда: 50 € 

 
Такмичар може освојити само једну награду, и то највишу по новчаном износу, а 

ако стекне право на две једнаке новчане награде, освојиће ону наведену према 
редоследу у распису.  

У случају деобе места, редовне награде за учеснике са освојених 7 и више поена 
делиће се према “Хортовом” принципу, док ће остале награде бити подељене према 
додатним критеријумима, дефинисаним у Правилнику турнира.  

Ветеранима се сматрају учесници рођени 31.12.1957. године и старији. 
 

6.   Уписнине 
Уписнина за учешће на турниру износи 3.000 динара за све учеснике. Плаћања су   

ослобођени носиоци ВМ и жВМ титуле и играчи са рејтингом преко 2500 на дан 
пријаве.  

 
7.   Смештај 

Организатор је предвидео посебне услове за велемајсторе са рејтингом преко 
2450 рејтинг поена. Број ових места је ограничен! 

 
Предложени хотели 

 
a)   СПА ХОТЕЛ “АНАЛУКС” 4* (удаљен око 700 м или 8-10 мин пешке од сале за игру) 

Цена ноћења са доручком: 
Једнокреветна соба: 3.450 динара по дану 
Двокреветна соба: 3.050 динара по особи по дану 
У цену је укључено: бесплатан паркинг, бесплатан интернет, бесплатно коришћење 
фитнес и спа-центра. 
Постоји могућност резервације породичних апартмана по повољним ценама. 



 
б)   ГАРНИ ХОТЕЛ “СИН-КОМ” 3* (600 м или 7-8 мин пешке од сале за игру) 

Цена ноћења са доручком (ограничен број соба!): 
Једнокреветна соба: 3.000 динара по дану 
Двокреветна соба: 2.100 динара по особи по дану 
Трокреветна соба: 1.800 динара по особи по дану 
Постоји могућност резервације породичних апартмана по повољним ценама. 
У цену је укључено: бесплатан паркинг, бесплатан интернет. 
 

***** 
У случају потребе, организатор ће укључити и понуду других хотела. Такође, за 

заинтересоване учеснике могуће је организовати и исхрану (ручак и вечеру) по 
приступачним ценама.  

 
8.   Уплате 

Све уплате смештаја и уписнине врше се преко рачуна шаховског клуба “Част и  
слава” број: 155-79755-44. 

Рок за уплате уписнине и смештаја је 2. новембар, а за све пријаве и резервације 
после тог датума – одмах по потврди пријаве и резервације од стране организатора! 

 
9.   Информације, пријаве и резервације смештаја 

Пријаве и резервације смештаја примају се најкасније до петка, 11. новембра.  
Све информације о турниру могу се добити преко сајта https://sah-centralnasrbija.org/ 
Директор турнира: ФА Драгана Пејић Ранђеловић 
Додатне информације, пријаве и резервација смештаја: sccastislava@gmail.com  
Канцеларија турнира (радним данима 10 – 16 часова) : 065 40 83 803  

 
 
 
Шаховски клуб Част и слава                        Шаховски савез Централне Србије 
председник, Драгана Пејић                         председник, Лидија Вучковић, с.р. 
Ранђеловић, с.р. 


