
 

 
              14. Међународни шаховски Фестивал "Параћин 2021" 

Параћин, базени "Престиж" и хотел  "Орбис", 9-30. јул 2021. 
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Међународни турнир "Параћин 2021" - ОПЕН А 

9-16. јул 2021, базени "Престиж" 
 

Основни подаци о турниру: 
ОПЕН турнир за играче са рејтингом > 2100. Организатор 
може дозволити учешће играча са мањим рејтингом. 
Турнир се игра у 9 кола, рејтингује се код ФИДЕ и испуњава 
услове за за освајање норми за међународне титуле. 
Темпо игре је 90 мин. плус 30 секунди, почев од првог потеза. 
Наградни фонд: 450.000 РСД* 
Редовне награде: 410.000 РСД 
120.000, 80.000, 60.000, 40.000, 30.000, 20.000, 18.000, 16.000, 
14.000 и 12.000, укупно 10 награда 
Специјалне награде: 40.000 РСД (укупно 4 награде) 
* Редовне награде ће се делити по ХОРТ-овом принципу и то 
само за пласман играча са 7 и више поена, док се специјалне 
награде не деле и нису кумулативне. 
* Наградни фонд се гарантује у пуном износу уколико на 
турниру наступи минимално 100 играча. У супротном награде 
ће бити објављене у току турнира. 
 

Међународни турнир "Параћин 2021" - ОПЕН Б 

9-16. јул 2021, базени "Престиж" 
 

Основни подаци о турниру: 
ОПЕН турнир за играче са рејтингом ≤ 2100 поена.  
Турнир се игра у 9 кола и рејтингује се код ФИДЕ.  
Темпо игре је 90 мин. плус 30 секунди, почев од првог потеза. 
Пријаве се примају најкасније до 9. јула до 14.00 часова.  
Наградни фонд: 200.000 РСД* 
Редовне награде: 180.000 РСД 
40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 12.000, 11.000, 10.000, 
9.000 и 8.000, укупно 10 награда 
Специјалне награде: 20.000 дин. (укупно 4 награде) 
* Награде се не деле и нису кумулативне. 
* Наградни фонд се гарантује у пуном износу уколико на 
турниру наступи минимално 100 играча. У супротном награде 
ће бити објављене у току турнира. 
 

Пријаве за ОПЕН А и Б се примају најкасније до 9. јула до 14.00 ч. 
 

17. Меморијални турнир "Урош Динић"  

11. јул 2021, базени "Престиж" 
 

Основни подаци о турниру: 
Турнир почиње у 10 часова. Пријаве до 9.45 часова.  
Турнир се игра у 9 кола, по убрзаном темпу игре, 10 мин. + 5 
сек. по играчу и рејтингује се код ФИДЕ.  
Наградни фонд: 60.000 РСД* 
Редовне награде: 52.000 РСД 
13.000, 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 и 3.000 
Специјалне награде: 8.000 РСД (укупно 4 награде) 
* Награде се не деле и нису кумулативне. 
* Наградни фонд се гарантује у пуном износу уколико на 
турниру наступи минимално 100 играча. У супротном награде 
ће бити објављене у току турнира. 
 

Отворени брзопотезни турнир 

14. јул 2021, базени "Престиж" 
 

Основни подаци о турниру: 
Турнир почиње у 10 часова. Пријаве до 9.45 часова.  
Турнир се игра у 11 кола, по брзопотезном темпу игре, 3 мин. 
+ 2 сек. по играчу и рејтингује се код ФИДЕ.  
Наградни фонд: 40.000 РСД* и гарантован је уколико наступи 
минимум 80 играча. 
 

Међународни бергер турнири 

17-23. и 24-30. јул 2021, хотел "Орбис" 
 

Биће организоване 2 етапе са по 3 бергер турнира. 
Више информација на: https://paracinchess.weebly.com/ 
 
- Организатор обезбеђује комплетну шаховску опрему за све 
турнире у оквиру Фестивала. 
 

Уписнина: 
 

ММееђђууннааррооддннии  ООППЕЕНН  AA  ттууррнниирр  ""ППааррааћћиинн  22002211""  

 до 15.06. касније 

ГМ, ело > 2500 0 0 

ИМ, жене, 2003. и мл. 3000 4000 

остали са ело > 2100 4000 5000 

сви играчи 2000-2100 5000 6000 

сви играчи 1900-2000 7000 8000 

ММееђђууннааррооддннии  ООППЕЕНН  ББ  ттууррнниирр  ""ППааррааћћиинн  22002211"" 

жене, 2003. и млађи 2500 3000 

сви остали играчи 3000 3500 

1177..  ММееммоорриијјааллннии  ттууррнниирр  ""УУрроошш  ДДиинниићћ""  

ГМ, ело > 2500 0 

сви остали играчи 500 

ООттввооррееннии  ббррззооппооттееззннии  ттууррнниирр 

сви играчи 500 

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

Смештај: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За све детаље, укључујући и цене позовите организатора. 
 

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 
поштом: info@paracinchess.rs или sasajevtic@yahoo.com 

 
На Фестивалу ће бити примењене све важеће епидемиолошке 
мере у складу са инструкцијама државаних органа Републике 
Србије. 
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