Омладинско екипно првенство Београда за 2017.годину
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Шаховски савез Београда, организује екипно омладинско првенство Београда за 2017.
г. Првенство се игра од 27. до 28.Августа 2017. године, са почетком сваког дана у
10.00 часова.Свака пријављена екипа мора доћи пола сата пре почетка такмичења.
Право учешћа имају сви клубови регистровани код ШСБ. За екипу могу наступати
омладинци и омладинке рођени 1997. и млађи, уз обавезу да су регистровани код
ШСБ за клуб који jе извршио пријаву за такмичење. (омладинци и омладинке који
имају двојну регистрацију могу играти само за матични клуб).
Kлуб може пријавити највише две екипе (екипе могу бити и мешовитог састава у
конкуренцији омладинаца). Такмичари/ke који су пријављени за једну клупску екипу,
немају право наступа за другу екипу клуба у току такмичења. Ово правило важи и у
финалу.
.Првенство се игра у два дела. Први део 27.08.2017. г, игра се по швајцарском
систему у 5 кола , а други део по Куп систему игра се 28.08.2017.
По четири првопласиране екипе из првог дела такмичења, пласирају се за финале и
разиграваће по распореду: 1 – 4 и 2 – 3. .
Игра се на 4 табле код омладинаца и на 3 табле код омладинки, (састав екипе за свако
коло у првом делу такмичењу предаје се по категоријама и титулама). Клубови који
пријаве и другу екипу, морају предати списак играча за другу екипу (4-8 играча), пре
почетка тамичења.
У првом делу такмичења игра се 5 кола, по Швајцарском систему (Компјутерско
паровање). Темпо игре у првом делу такмичења је 25 минута плус 10 секунди за сваки
потез. Игра се по Правилима ФИДЕ за убрзани шах и Правилнику ШС Србије за
екипна такмичења.
Плеј оф се игра на 60 минута плус 30 секунди бонификације за сваки потез.Потези се
пишу и игра се по правилима ФИДЕ и Правилнику ШС Србије за екипна такмичења.
Све екипе дужне су да донесу по две шаховске гарнитуре стандардне величине
Првенство се игра на дигиталним сатовима, свака екипа треба да обезбеди по 2
дигитална сата а у случају да нека екипа не поседује исте, нека нагласи приликом
пријављивања за такмичење Шаховском Савезу Београда

Пријаве слати путем мејла у ШСБ-а beochess@yahoo.com најкасније до среде 23.
Августа.2017.године.
Турнир се игра у Хотелу ,,Славија” а организатор задржава право промене места играња
такмичења.
Шаховски савез Београда

