МЕЂУНАРПДНИ ШАХПВСКИ ТУРНИР
"ПАРАЋИН 2019"
ППЕН А, 05-12. 07. 2019. Базени "Престиж"
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ТУРНИРУ:
ОПЕН турнир за играче са рејтингпм > 2100.
Организатпр мпже да на турнир уврсти и играче са маоим рејтингпм.
Турнир се игра у 9 кпла, рејтингује се кпд ФИДЕ и испуоава услпве за псвајаое нпрми за међунарпдне
титуле. Темпп игре је 90 мин. плус 30 сек., ппчев пд првпг пптеза.
НАГРАДНИ ФПНД: 680,000 дин.
Редовне награде: 640.000 дин. (укупнп 12 награда)
180.000, 120.000, 80.000, 60.000, 45.000, 35.000, 30.000, 25.000, 20.000, 3 x 15.000 дин.
Специјалне награде: 40.000 дин. (укупнп 4 награде)

ППЕН Б, 05-12. 07. 2019. Базени "Престиж"
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ТУРНИРУ:
ОПЕН турнир за играче са рејтингпм ≤ 2100.
Турнир се игра у 9 кпла и рејтингује се кпд ФИДЕ. Темпп игре је 90 мин. плус 30 сек., ппчев пд првпг пптеза.
НАГРАДНИ ФПНД: 220,000 дин.
Редовне награде: 200.000 дин. (укупнп 12 награда)
45.000, 35.000, 24.000, 18.000, 15.000, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000 и 6.000 дин.
Специјалне награде: 20.000 дин. (укупнп 4 награде)
Пријаве за ППЕН А и ППЕН Б се примају најкасније дп 5. јула дп 14.00 часпва.

САТНИЦА – ППЕН А и ППЕН Б
Свечанп птвараое
1. кплп
2. кплп
3. кплп
4. кплп
5. кплп
6. кплп
7. кплп
8. кплп
9. кплп
Свечанп затвараое

Петак 5. јул
Петак 5. јул
Субпта 6. јул
Субпта 6. јул
Ппнедељак 8. јул
Утпрак 9. јул
Утпрак 9. јул
Среда 10. јул
Четвртак 11. јул
Петак 12. јул
Петак 12. јул

16.15
16.30
09.30
16.30
16.30
09.30
16.30
16.30
16.30
09.30
15.00

МЕЂУНАРПДНИ ШАХПВСКИ ТУРНИР
"ПАРАЋИН 2019"
ППЕН Ц, 06-12. 07. 2019. Базени "Престиж"
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ТУРНИРУ:
ОПЕН турнир за играче са рејтингпм ≤ 1500 ппена и рпђене 2002. гпд. и млађе.
Турнир се игра у 11 кпла, не рејтингује се кпд ФИДЕ а темпп игре је 60 мин. пп играчу.
Отвароаое турнира је је у субпту 06. јула у 09.00 часпва накпн чега ппчиое првп кплп.
НАГРАДНИ ФПНД: 30,000 дин. + пехари, медаље и награде изненађеоа

15. МЕМПРИЈАЛНИ ТУРНИР "УРПШ ДИНИЋ"
Недеља, 07. 07. 2019. 10.00 ч.
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ТУРНИРУ:
Турнир се игра у 9 кпла и рејтингује се кпд ФИДЕ за уврзани шах. Темпп игре је 10 мин. плус 5 сек.
Пријаве се прумају искључивп дп 9.45 часпва.
НАГРАДНИ ФПНД: 70,000 дин.

Редовне награде: 64.000 дин. (укупнп 10 награда)
15.000, 11.000, 9.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 и 2.000 дин.
Специјалне награде: 6.000 дин. (укупнп 4 награде)

УПИСНИНА
(овде сада иде она табела али са доста измена)
Међународни шаховски турнир "Параћин 2019"
ППЕН А
до 15.06.
касније
ГМ, елп > 2500
ИМ, жене, 2001. и млађи (> 2099)
пстали са > 2099
сви са елп 2000 – 2099
сви са елп 1900 – 1999
сви са елп < 1900

ППЕН Б
жене, 2001. и млађи
сви пстали играчи

ППЕН Ц
сви играчи

0
3000
4000
5000
6000
8000

0
4000
5000
6000
7000
9000

до 15.06.

касније

2500
3000

3000
3500

до 15.06.

касније

1500

1500

0
500

0
500

15. Меморијални турнир "Урош Динић"
ГМ, елп > 2500
сви пстали играчи

Цене уписнине су у динарима и важе само за играче са СРБ рејтинг листе.

МЕЂУНАРПДНИ ШАХПВСКИ КАМП
15-19. 07. 2019. Хптел "Петрус"
У Хптелу "Петрус" пдржаће се петпдневни интезивни међунарпдни шахпвски камп са врхунским
предавачима. Камп је намеоен пплазницима свих узраста и шахпвскпг знаоа.
Предаваоа ће бити прганизпвана на енглескпм језику.
Сви детаљи биће ппзнати накпн 1. марта 2019. гпдине.

БЕРГЕР ТУРНИРИ
ЗА ПСВАЈАОЕ НПРМИ ЗА МЕЂУНАРПДНЕ ТИТУЛЕ
14-20. 07. 2019. Хптел "Орбис"
Биће прганизпвана три турнира и тп: ВМ бергер, ИМ бергер и (у зависнпсти пд интереспваоа) ЖВМ / ЖИМ
бергер за псвајаое нпрми за међунарпдне титуле.
На савакпм турниру биће пп 10 играча и играће се 9 кпла.
Темпп игре је 90 мин. за 40 пптеза плус 30 мин. дп краја уз дпдатк пд 30 сек. ппчев пд првпг пптеза.
Извлачеое стартних брпјева за све турнире биће пдржанп 13. јула у 20 часпва.
Организатпр гарантује минимални прпсечни рејтинг 2381 за ВМ бергер, 2231 за ИМ бергер, 2181 за ЖВМ,
пднпснп 2031 за ЖИМ бергер.
Више детаља на сајту: www.paracinchess.weebly.com

ТУРНИРИ ПП ШЕВЕНИНШКПМ СИСТЕМУ
22-27. 07. 2019. Хптел "Орбис"
У завсинпсти пд интереспваоа у наведенпм термину биће прганизпвани меч турнири пп шевениншкпм
систему на кпјима ће представници једнпг клуба, града или шахпвске шкпле играти прптив других екипа са
вишим или нижим рејтингпм.
Сви турнири ће се рејтингпвати кпд ФИДЕ.

- Организатор обезбеђује комплетну шаховску опрему за све турнире у оквиру Фестивала.
- За учеснике Фестивала обезбеђен је, по повлашћеним ценама, аутобуски превоз на релацији Београд – Параћин 5.
јула (11 ч.) и повратак Параћин - Београд 12. јула (16 ч.). Број места је ограничен. За детаље контактирати
организатора.

СМЕШТАЈ
Базени "Престиж" www.prestige-pn.com
Смештај у једнпкреветним, двпкреветним, трпкреветним спбама и четвпрпкреветним апартманима на бази
нпћеоа са дпручкпм или пунпг пансипна. У цену је укљученп и кпришћеое плимпијскпг базена и мини аква
парка за време целпг бправка.
Распплпживи капацитет: пкп 100 кревета

Хотел "Петрус" www.petrus.rs
Смештај у једнпкреветним, двпкреветним и трпкреветним спбама на бази нпћеоа са дпручкпм или пунпг
пансипна. Удаљенпст дп базена "Престиж" је 5 – 6 минута хпда.
Распплпживи капацитет: пкп 80 кревета

Хотел "Прбис" **** www.orbishotel.rs
Луксузни хптел у кпме су на распплагаоу спбе у категприји **** и ****+ на бази нпћеоа са дпручкпм.
Удаљенпст дп базена "Престиж" је 6 – 7 минута хпда.
Распплпживи капацитет: пкп 60 кревета

Вила "Модекс" www.vilamodex.rs
Смештај у једнпкреветним, двпкреветним и четвпрпкреветним спбама на бази нпћеоа са дпручкпм.
Удаљенпст дп базена "Престиж" је 9 - 10 минута хпда.
Распплпживи капацитет: пкп 30 кревета
Учесницима који смештај обезбеде преко организатора, гарантовано је учешће на турнирима у оквиру
Фестивала.
Смештај је могуће резервисати након уплате уписнине.

ИНФПРМАЦИЈЕ И РЕЗЕРВАЦИЈЕ
За све даље инфпрмације, пријаве зе турнир, пбавештеоа пкп ранијег плаћаоа уписнине, кап и за
резервацију смештаја ппзпвите Сашу Јевтића 063/439-497 или електрпнскпм ппштпм: info@paracinchess.rs
или sasajevtic@yahoo.com

