
 

VF Chess Team у сарадњи са Шаховским Савезом Београда 
организује 

1. Рејтинг викенд турнир и аматерско првенство 

 26.јун  – 28. јун 2020. године. 

– Игра се укупно 5 кола по Швајцарском систему, компјутерско паровање, по ФИДЕ 

правилима шаховске игре. 

– Темпо игре је 75 минута по играчу за 40 потеза + 15 минута до краја партије. 

– Турнир се рејтингује код ФИДЕ. 

– Право учешћа имају сви заинтересовани играчи из земље и иностранства закључно са 

титулом Мајстор и Фиде мајстор, и са рејтингом мањим од 2200. 

– Уписнина износи 2.000,00 динара и плаћају је сви играчи. 

– Последњи рок за пријаву учесника је четвртак 25.јун 2020. године до 17.00 сати. 

- Пријаве за турнир након наведеног рока ће износити 3.000,00 динара и прихватаће се 

пријаве до петка 26.06.2020. до 18.00 часова. 

– Комплетна пријава садржи уплату на рачун клуба, и слање уплатнице на и-мејл адресу 

ognjen.pejcinovic@vfholding.rs 

– Уписнина се уплаћује на жиро рачун SPD VF Chess Team  170-0030039809000-40 
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– Приликом попуњавања уплатнице навести презиме, име и име оца играча. 

– Место одржавања  – Хотел Југославија, Булевар Николе Тесле 3. Сви играчи су у 

обавези да своје присуство лично потврде у сали за игру најкасније до петка 26.јун 

2020.године до 18.00. Хотел Југославија испуњава све преписане мере од стране Владе 

Републике Србије у циљу спречавања ширења пандемије вируса Covid-19 

– Комплетну шаховску опрему обезбеђује организатор. 

- Најуспешније пласиран такмичар добиће пехар и биће проглашен аматерским прваком 
Београда за 2020. годину. 

- Пријављени играчи се сортирају по актуелном рејтингу за стандардни шах и формирају 
се групе не мање од 30 и не веће од 50 играча приближног рејтинга. 

- У случају да играч жели да игра у јачој групи од оне у коју упада по свом рејтингу, то ће 
бити дозвољено уз сагласност организатора турнира и доплату од 1.000,00 динара. 

- На турниру ће важити мере здравствене заштите које буду биле на снази у моменту 
одржавања турнира. 

- Све додатне информације могу се добити на телефон 065/222-63-12(Огњен) или путем 
и-мејл ognjen.pejcinovic@vfholding.rs 

- Број учесника је ограничен на 100. 

- Минималан број учесника потребан да би се турнир одиграо је 30. 
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САТНИЦА ОДИГРАВАЊА ТУРНИРА 

1. Коло - петак, 26. Јун 18:30 

2. Коло - субота, 27. Јун 15:00 

Kафе пауза(15 мин) 

3. Коло - након паузе 

4. Коло - недеља, 28. Јун 15:00 

Kафе пауза(15 мин) 

5. Коло - након паузе 

 

НАГРАДЕ 

Осим пехара, који је намењен победнику турнира, за прва три места су обезбеђене медаље 

и новчане награде, и то: 

 

Награде  “А” Турнир  “Б” Турнир 

1. Место  8.000  5.000 

2. Место  5.000  3.000 

3. Место  3.000  2.000 

 
Награде нису дељиве и исплаћују се на текући рачун играча. 

Награде се гарантују у пуном износу уколико буде 60 играча који ће играти на два турнира. 

У супротном, награде ће бити објављене у току турнира. 

 


