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Распис
Финала Купа Србије у шаху - 6. Куп “Светозара Глигорића“
23 - 26. мај 2019. године, хотел „Банбус“ – Врњачка Бања,
Шаховски савез Србије у сарадњи са ТА „Банбус“, предузећем за
саобраћај и туризам из Обреновца организује у времену од 23. до 26. маја 2019.
године у Врњачкој Бањи, у хотелу „Банбус“, Финале Купа Србије у шаху за
мушкарцe и жене за 2019. годину – 6. Куп „Светозара Глигорића“.
Финале Купа Србије за мушкарце
Право учешћа имају:
- 12 клубова Прве лиге Србије за мушкарце за 2018. годину;
- По четири првопласиране екипе са такмичења за Куп на територији
такмичарских подручја Београда, Војводине и Централне Србије;
- Победник Купа ШС Косова и Метохије;
- Клубови коју су се пласирали међу првих осам на прошлогодишњем
такмичењу а нису чланови Прве лиге.
- Женски клубови уколико се нису стекли услови за одржавање Финала
купа Србије за жене.
Екипу чине 4+2 члана.
Такмичење се игра по швајцарском систему у 5 кола.
Финале Купа Србије за жене
Право учешћа имају женске екипе свих регистрованих клубова у 2019.
години.
Екипу чине 3+1 члан.
Систем такмичења зависиће од броја пријављених екипа.
Такмичење се неће одржати уколико се пријави мање од 4 екипе, а
заинтересоване екипе биће укључене на Финале купа Србије за мушкарце.
Награде и уписнина
Првопласирана екипа добија прелазни пехар ШСС, који је обавезна да
врати организатору седам дана до почетка наредног Купа, и медаље.
Другопласирана и трећепласирана екипа добиће пехаре и медаље у трајно
власништво.

Наградни фонд за три првопласиране екипе износи 100.000 динара –
50.000, 30.000 и 20.000 динара. Прва награда на женском купу износи 25.000
динара.
Награде се могу користити у виду плаћања такси за екипе, титула, рејтинга
и осталих обавеза према ШСС.
Уписнина за такмичење по екипи износи 10.000 динара, која се уплаћује на
жиро рачун ШСС 170-1247-56. Женске екипе не плаћају уписнину.
Техничка конференција и сатница
Техничка конференција одржаће се у турнирској сали 23. маја 2019. године
у 13.00 часова.
На техничкој конференцији сви клубови су обавезни да главном судији
доставе на увид чланске карте за своје играче оверене за 2019. годину, као и
важећа уверења о извршеном медицинском прегледу који је обавезан по Закону
о спорту.
Сатница такмичења:
Прво коло
четвртак, 23. мај у 16.00
Друго коло
петак, 24.мај у 16.00
Треће коло
субота, 25. мај у 9.00
Четврто коло
субота, 25. мај у 16.00
Пето коло
недеља, 26. мај у 9.00
Смештај учесника
За све учеснике обезбеђен је смештај у хотелу „Банбус“ у Врњачкој Бањи.
Цена једнодневног пансиона у једнокреветним и двокреветним собама
износи 4.100 односно 3.300 динара.
Боравишна такса у износу од 120 динара дневно по особи плаћа се на
лицу места.
Резервација смештаја као и захтев за добијање предрачуна врши се
писменим путем на е-маил: banbus.banja@gmail.com. Телефони 0648483124
или 0637505114 одоба за контект Јована Јеринић.
Рок за резервацију смештаја је понедељак, 20. мај.
Пријаве учешћа
Рок за пријаву учешћа је среда, 15. мај 2019. године, после чега ће се
позивати резерве, према пласманима на купу по такмичарским подручјима.
Пријава се врши искључиво путем маила: serbiacf@verat.net
Остала обавештења могу се добити у Шаховском савезу Србије. Контакт
особа: Миливоје Миливојевић,0113222447 и 0652478555.
Све што није обухваћено овим Расписом биће регулисано Турнирским
правилником.
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