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26. ВОЈВОЂАНСКИ ШАХОВСКИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ
1. Шаховски савез Војводине организује 26. Војвођански шаховски фестивал
младих, који се одржава у Новом саду у хотелу «Нови Сад» (****), ул. Јаше
Томића 1, од 25-30. децембра 2018. године.
Технички организатор Фестивала младих је Шаховски Савез Новог Сада у
сарадњи са Новосадским шаховским клубом и хотелом »Нови Сад«.
2. У склопу Фестивала одржаће се Брзопотезно првенство Војводине у три
категорије – дечаци и девојчице до 10, 14 и 18 година, као и првенство Војводине у
класичном шаху по следећим узрастима:
- дечаци и девојчице до 8 година (рођени после 1. јануара 2011. године)
- дечаци и девојчице до 10 година (рођени после 1. јануара 2009. године)
- дечаци и девојчице до 12 година (рођени после 1. јануара 2007. године)
- јуниори и јуниорке до 14 година (рођени после 1. јануара 2005. године)
- јуниори и јуниорке до 16 година (рођени после 1. јануара 2003. године)
- омладинци и омладинке до 18 година (рођени после 1. јануара 2001. године)
3. Игра се 9 кола по „Швајцарском систему“, са темпом игре од 90 минута по играчу
са додатком од 30 секунди за сваки одиграни потез.
Турнири у групама дечака и девојчица до 12, 14, 16 и 18 година се РЕЈТИНГУЈУ
(ако су испуњени основни услови за рејтинговање), као и Брзопотезно првенство
које се такође РЕЈТИНГУЈЕ.
4. Организатор оезбеђује комплетан инвентар за игру тако да учесници нису
обавезни да носе шаховску гарнитуру и сат.
5. Смештај и исхрана учесника је у хотелу „Нови Сад“, где ће се такмичење и
одржати. Цена једнодневног пуног пансиона у двокреветним и трокреветним
собама за учеснике и евентуалне пратиоце износи 2.950,00 динара по особи
дневно и уплаћује се на рачун Шаховског савеза Војводине бр: 340-1945-12,
најкасније до 24. децембра 2018. године или у готовом, приликом доласка у
хотел. Све информације везане за такмичење и резервације смештаја могу се
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добити од координатора првенства Петра Миличевића (062/8047001) и Синише
Ремецког (060/0211199). Пријаве за такмичење као и резервације смештаја се
шаљу писменим путем најкасније до 15. децембра 2018. године на мејлове:
sahovskisavezvojvodinens@gmail.com ili sahovskisavezns@gmail.com.
6. По 10 најуспешнијих у свакој категорији стичу право наступа на Кадетском
првенству Србије које ће се одржати у априлу 2019. године.
За прваке у свим категоријама Шаховски савез Војводине сноси трошкове
пансиона на наредном Кадетском првенству Србије.
7. Троје првопласираних у свим категоријама добијају пехар и медаље, док првих
пет добијају литературу и друге награде.
8. Уписнина за учешће на фестивалу (за класичан и брзопотезни шах) износи
2.000,00 динара по учеснику, а такмичари који користе пансионске услуге у
хотелу „Нови Сад“, имају попуст и плаћају уписнину од 800,00 динара. За играче
који наступају само на брзопотезном првенству уписнина износи 500,00 динара.
Уписнина се уплаћује у готовом, приликом доласка или унапред на рачун
Шаховског савеза Војводине бр. 340-1945-12, најкасније до 24. 12. 2018. г.
9. Сви такмичари који играју на брзопотезном првенству треба да допутују у Нови
Сад 25. децембра 2018. године и јаве се судији турнира у турнирској сали у
хотелу „Нови Сад“, најкасније до 16 часова, а за класичан шах 26. децембра до 15
часова.
10.

Распоред играња:
25. децембар 2018. године: Брзопотезно првенство од 17:00 - 19:30 часова
26. децембар 2018. године: Свечано отварање у 16,00 часова
1. коло 16:15 - 19:45 часова
27. децембар 2018. године: 2. коло 9:00 - 12:30 часова
27. децембар 2018. године: 3. коло 16:00 - 19:30 часова
28. децембар 2018. године: 4. коло 9:00 - 12:30 часова
28. децембар 2018. године: 5. коло 16:00 - 19:30 часова
29. децембар 2018. године: 6. коло 9:00 - 12:30 часова
29. децембар 2018. године: 7. коло 16:00 - 19:30 часова
30. децембар 2018. године: 8. коло 8:30 - 12:00 часова
30. децембар 2018. године: 9. коло 13:00 - 16:30 часова

Свечано затварање и додела награда је 30. децембра 2018. године у 17 часова.
Све што није регулисано овим Расписом решаваће се у складу са важећим
Правилима игре FIDE и Правилницима Шаховског савеза Војводине.
Са спортским поздравом уз најбоље жеље!

Генерални секретар ШСВ
Данко Бокан
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