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Локална самоуправа општине Велико Градиште и Шаховски савез Браничевског округа у сарадњи са
Данубиа хотелима и Шах клубом ВГСК организује:

Шаховски фестивал

„СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 2016“
„Велика сала“, Данубиа хотела
„Камин сала“, Ресторан Сидро
од 19-26. јуна 2016. године

„А“ опен
ОПЕН турнир за играче са рејтингом већим од 2000 поена. Организатор може да на турнир уврсти и играче са мањим
рејтингом. Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско паровање, 9 кола. Турнир се рејтингује код ФИДЕ и
испуњава услове за освајање норми за међународне титуле. Темпо игре је 90 минута за 40 потеза + 15 минута до
краја партије по играчу, + 30 секунди бонификације, почев од првог потеза.
Наградни фонд 377.000 динара
Редовне награде: 100.000, 70.000, 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, 15.000, 10.000, 7.000 рсд
-

Најбоље пласирани играч са рејтингом до 2300 - 7.000 рсд
Најбоље пласирани женски играч - 7.000 рсд
Најбоље Пласирани ветеран С-60 - 7.000 рсд
Најбоље пласирани играч са пребивалиштем на подручју Браничевског округа (доказ Л.К.) -7.000 рсд
Најбоље пласирани играч рођен 1998 године и млађи – 7.000 рсд
Победник добија пехар у трајно власништво
Редовне награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису кумулативне

Уписнина за играче:
Играчи без рејтинга до 1999 ело поена плаћају уписнину у износу од 4.000 рсд изузев жена и кадета рођених 1998 и
млађих који уписнину плаћају у износу од 3.500 рсд,
Играчи од 2000 – 2299 ело поена плаћају уписнину у износу од 3.000 рсд изузев жена и кадета рођених 1998 и млађих
који уписнину плаћају у износу од 2.500 рсд,
Играчи од 2300 – 2399 ело поена плаћају уписнину у износу од 2.500 рсд изузев жена и кадета рођених 1998 и млађих
који уписнину плаћају у износу од 2.000 рсд,
Играчи са рејтингом од 2400 и више ело поена као и ВМ и ЖВМ не плаћају уписнину

Играчи који уплате уписнину после 12,00 часова 19.06.2016. године на ове износе
додати 500 рсд.
„Б“ опен
ОПЕН турнир за играче са рејтингом мањим од 2200 поена. Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско паровање, 9
кола. Турнир се рејтингује код ФИДЕ. Темпо игре је 75 минута за 40 потеза + 15 минута до краја партије по играчу, + 30
секунди бонификације, почев од првог потеза.
Наградни фонд 101.000 динара
Редовне награде: 20.000, 15.000, 12.000, 10.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 и 3.000 рсд
-

Најбоље пласирани женски играч - 3.000 рсд
Најбоље Пласирани ветеран С-60 - 3.000 рсд
Најбоље пласирани играч рођен 1998 године и млађи – 3.000 рсд
Најбоље пласирани играч са пребивалиштем на подручју Браничевског округа (доказ Л.К.) - 3.000 рсд
Победник добија пехар у трајно власништво
Редовне награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису кумулативне

Уписнина за играче који уплате до 10.06.2016. године:
Играчи до 2200 ело поена плаћају уписнину у износу од 2.500 рсд изузев жена и кадета рођених 1998 и млађих који
уписнину плаћају у износу од 2.000 рсд,

Играчи који уплате уписнину после 12,00 часова 19.06.2016. године на ове износе
додати 500 рсд.
„Ц“ опен
ОПЕН турнир за играче са рејтингом мањим од 1600 поена. Игра се по ФИДЕ правилима игре компјутерско паровање,
10 кола. На турниру се могу освојити категорије. Турнир се НЕ рејтингује код ФИДЕ. Темпо игре је 45 минута по
играчу, плус 15 секунди бонификације, почев од првог потеза.
Прво коло 19.06. почиње у 18,00 часова, остала се кола играју од 17,00 часова, сатница 10 кола на „Ц“ турниру биће
прописана турнирским правилником на лицу места.
Наградни фонд 25.000 динара
Редовне награде: 6.000, 4.000, 3.500, 3.000 и 2.000 рсд
Најбоље пласирани женски играч - 2.000 рсд
Редовне награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису кумулативне
Победник на турниру добија пехар, а три првопласирана и медаље.
У категорији кадета по три првопласирана добијају медаље у конкуренцијама до 8, 10, 12, 14 година.
Уписнина за све играче је 1.000 динара

Блиц рејтинг турнир на броду
Датум такмичења накнадно ће бити одређен. Почетак је предвиђен за 10,30 часова на броду „Силвер Стар“. Игра се 11
кола, компјутерско паровање. Турнир се рејтингује. Темпо игре је 3 минута по играчу, плус 2 секундe бонификације,
почев од првог потеза.
Наградни фонд износи 30.000 динара и то:10.000, 7.000, 5.000, 4.000, 2,000 рсд
Најбољи женски такмичар 2.000 динара
Најбоље пласирани играч рођен 1998 године и млађи 2.000 рсд
Редовне награде се деле по Хорт-овом принципу, док се специјалне награде не деле и и нису кумулативне
Уписнине за све заинтересоване играче је 300 динара.
Играчи са рејтингом од 2400 и више ело поена као и ВМ и ЖВМ не плаћају уписнину

„АТОМАЦ“
У склопу Шах фестивала "Сребрно језеро 2014" организујемо турнир у "Атомцу". Игра се 9 кола по швајцарском систему
или бергер, у зависности од пријављених екипа. Победничка екипа добија пехаре у трајно власништво а три
првопласиране екипе медаље. Уписнина је 200 динара по екипи. Време и датум одигравања турнира биће накнадно
објављени.

„Камп за шахисте“
За све заинтересоване шахисте - учеснике турнира биће организована бесплатна шаховска предавања. Полазници
предавања ће бити, зависно од свог шаховског знања, подељени у групе при чему ће се свакој групи прилагодити
програм рада.

Технички детаљи
Место и сатница фестивала:
Партије се играју у великој сали Данубиа хотела и Камин сали Ресторана „Сидро“.
Партије „А“ и „Б“ турнира почињу сваког дана у 17.00 часова. Последње коло 26. јуна игра се од 9.00 часова.

Сатница „А“ и „Б“ турнира:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Свечано отварање фестивала 19.06. 2016.године 16,45 часова
Коло 19.06.2016.године – 17,00 часова
Коло 20.06.2016.године – 09,00 часова
Коло 20.06.2016.године – 17,00 часова
Коло 21.06.2016.године – 17,00 часова
Коло 22.06.2016.године – 17,00 часова
Коло 23.06.2016.године – 17,00 часова
Коло 24.06.2016.године – 17,00 часова
Коло 25.06.2016.године – 17,00 часова
Коло 26.06.2016.године – 09,00 часова

За „А“ турнир организатор обезбеђује гарнитуре и сатове, а за „Б“ и „Ц“ турнир учесници су дужни да обезбеде
шаховску гарнитуру стандардне величине и одговарајући електронски сат. За стране држављане организатор
обезбеђује и шаховску гарнитуру и сат.
Уписнина се уплаћује на рачун ШС Браничевског округа број: 105-52420-06 или у готовом на лицу места пре почетка
првог кола.
Потврда пријава и пријаве се примају до 19. јуна до 12.00 часова (обавезно лична потврда пријаве) . Играчи који
потврде долазак или се пријаве после тог времена неће бити сортирани за стартну листу првог кола (биће паровани
ручно за прво коло по редоследу пријава).
Смештај је предвиђен у хотелу „Данубиа Парк“ по следећим ценама:
Хотел Данубиа Парк

1/1

1/2

1/3

Ноћење са доручком
Пун пансион

3,300.00
4,300.00

2,400.00
3,400.00

1,900.00
2,900.00

Боравишна такса није урачуната у цену, а она износи 60 РСД за одрасле и 30 РСД за децу до 15 година.
Боравишна такса не подлеже попусту од 10% авансном уплатом.
Резервација смештаја на бројеве: +381 (0)12 719 50 72 ili +381 (0)12 719 50 73 или на е-маил адресу:
office@danubiapark.com контакт особа Милица Војиновић 066/849-6051.

Пријавом и авансном уплатом целог износа до 15.03.2016. године
остварујете попуст од 10%.
За заинтересоване учеснике турнира који нису смештени у хотелу организовани су ручак и вечера у ресторану „Сидро“
по цени од 1,180.00 рсд. Заинтересовани треба да се пријаве до 15.06.2016. године.
Учесници турнира који су смештени у Хотелу Данубиа Парк могу бесплатно да користе „Aqua Park“ у том периоду.
Приватан смештај: за услове назовите организатора Мађар Станислава 065/8844-912
Превоз од аеродрома до Сребрног језера може да обезбеди организатор по повољној цени чак и за мање групе 1-4
људи. Контактирати директора турнира.

Цене смештаја и уписнине су у динарима и важе само за играче са СРБ рејтинг листе.
У случају довољног броја заинтересованих могуће је организовати излете до средњевековних тврђава Рам и Голубац,
римског града Виминацијума или посете православним црквама Нимник у Курјачу и Света Петка у Бискупљу.
Пријаве и информације се могу извршити и добити на телефон 063/251-769 контакт особа Војкан Петровић и 069/1812-966
контакт особа Небојша Ђокић или на е-маил: sah.branicevo@gmail.com.
Веб страна турнира- информације о турниру - www.silverlakeopen.com
Резултати се могу пратити на: chess-result.com

Директор турнира
Војкан Петровић

