10. Међународни шаховски Фестивал "Спортско лето 2017"
Параћин, хотел "Петрус", 7-14. Јул 2017.
www.paracinchess.rs
Организатор Фестивала:
Омладински шаховски клуб "Параћин"
Међународни шаховски турнир "Параћин 2017"

ОПЕН А

7-14. Јул 2017.

Основни подаци о турниру:
ОПЕН турнир за играче са рејтингом већим
од 2100 поена. Организатор може да на
турнир уврсти и играче са мањим рејтингом.
ФИДЕ систем паровања, 9 кола. Турнир се
рејтингује код ФИДЕ и испуњава услове за
освајање норми за међународне титуле. Темпо игре је 90
минута по играчу, плус 30 секунди бонификације, почев од
првог потеза.
Пријаве се примају најкасније до 7. јула до 14.00 часова.
Наградни фонд: 640.000 дин.
Редовне награде: 590.000 дин.
180.000, 120.000, 80.000, 50.000, 40.000, 30.000, 25.000,
20.000, 15.000, 3 x 10.000, укупно 12 награда
Специјалне награде:50.000 дин.
- најбоље пласирана жена
10.000
- најбоље пласирани ветеран (рођ. 1957. и старији)
10.000
- најбоље пласирани млади играч (рођ. 1999. и мл.)
10.000
- најбоље пласирани представник OШК "Параћин"
10.000
- најбоље пласирани играч са рејтингом до 2300
10.000
* Редовне награде ће се делити по ХОРТ-овом принципу и то
само за пласман играча са 6½ и више поена, док се
специјалне награде не деле и нису кумулативне.

ОПЕН Б

7-14. Јул 2017.

Основни подаци о турниру:
ОПЕН турнир за играче са рејтингом мањим од 2100 поена.
ФИДЕ систем паровања, 9 кола. Турнир се рејтингује код
ФИДЕ. Темпо игре је 90 минута по играчу, плус 30 секунди
бонификације, почев од првог потеза.
Пријаве се примају најкасније до 7. јула до 14.00 часова.
Наградни фонд: 195.000 дин.
Редовне награде: 175.000 дин.
40.000, 30.000, 20.000, 15.000, 13.000, 11.000, 10.000, 9.000,
8.000, 7.000, 6.000 и 6.000, укупно 12 награда
Специјалне награде: 20.000 дин.
- најбоље пласирана жена
5.000
- најбоље пласирани ветеран (рођ. 1957. и старији)
5.000
- најбоље пласирани млади играч (рођ. 1999. и мл.)
5.000
- најбоље пласирани представник OШК "Параћин"
5.000
* Награде се не деле и нису кумулативне.

13. Меморијални шаховски турнир
"Урош Динић" 9. Јул 2017.

Опште о Фестивалу
Сатница Фестивала:
Свечано отварање Фестивала Петак, 7. Јул
1. коло
Петак, 7. Јул
2. коло
Субота, 8. Јул
3. коло
Субота, 8. Јул
XIII Меморијал "Урош Динић"
Недеља, 9. Јул
4. коло
Понедељак, 10. Јул
5. коло
Уторак, 11. Јул
6. коло
Уторак, 11. Јул
7. коло
Среда, 12. Јул
8. коло
Четвртак, 13. Јул
9. коло
Петак, 14. Јул
Свечано затварање Фестивала Петак, 14. Јул

16.15
16.30
09.30
16.30
10.00
16.30
09.30
16.30
16.30
16.30
09.30
15.00

Смештај:
Хотел "Петрус" www.petrus.rs
Тип собе и услуга

1/1

1/2

1/3

(динара)

(динара)

(динара)

2400
2000
1600
3300
2900
2500
НД – ноћење са доручком, ПП – пун пансион

СТАНДАРДНА
СОБА

НД

ПП

* у све цене је укључена боравишна такса
* у случају хиперинфлације хотел задржава право корекције цена
* резервација смештаја врши се након уплате уписнине

Хотел "Орбис" **** www.orbishotel.rs
(луксузни хотел преко пута сале за игру)
смештај на бази ноћења са доручком у једнокреветним и
двокреветним собама. За услове позовите организатора.
Вила "Modex" www.vilamodex.rs
(150м од сале за игру)
смештај на бази ноћења са доручком у једнокреветним и
двокреветним собама. За услове позовите организатора.
Приватни смештај
За услове позовите организатора.
Уписнина:
Међународни шаховски турнир "Параћин 2017"
ОПЕН А
до 31.05. до 30.06. касније
0
0
0
ГМ, ело > 2500
3000
3500
4000
ИМ, жене, 1999. и мл.
3500
4000
4500
остали са ело > 2099
сви са ело 2000 - 2099 4000
4500
5000
сви са ело < 2000
5000
5500
6000
ОПЕН Б
до 31.05. до 30.06. касније
2000
2500
3000
жене, 1999. и мл.
сви остали
2500
3000
3500
13. Меморијални турнир "Урош Динић"
0
ГМ, ело > 2500
сви остали
500

Основни подаци о турниру:
ФИДЕ систем паровања, 9 кола. Турнир почиње у 10 часова и
- Цене смештаја и уписнине су у динарима и важе само за
игра се по убрзаном темпу игре, 10 мин. + 5 сек. по играчу за
играче са СРБ рејтинг листе.
целу партију. Пријаве за турнир примају се искључиво до 9.45
часова. Након овог времена неће се примати пријаве.
- За учеснике Фестивала обезбеђен је, по повлашћеним
ценама, аутобуски превоз на релацији Београд - Параћин
Наградни фонд: 65.000 дин.
7. јула и повратак Параћин - Београд 14. јула. За детаље
Редовне награде: 51.000 дин.
контактирати организатора. Број места је ограничен.
16.000, 12.000, 9.000, 7.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.500 и
1.500, укупно 10 награда
Специјалне награде: 4.000 дин. (укупно 4 награде)
* Награде се не деле и нису кумулативне.

Информације и резервације:
За све даље информације, пријаве зе турнир, обавештења око
ранијег плаћања уписнине, као и за резервацију смештаја
позовите Сашу Јевтића 063/439-497 или електронском
- Организатор обезбеђује комплетну шаховску опрему за све поштом: info@paracinchess.rs или sasajevtic@yahoo.com
турнире у оквиру Фестивала.

