ШАХОВСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
BELGRADE CHESS ASSOCIATION

Шаховски савез Београда организује Летњи опен – Београд 2018. у периоду од 04.-12. августа
2018. у ресторану Језеро на Ади Циганлији.
Игра се по ФИДЕ правилима шаха. Турнир се рејтингује. Игра се 9 кола по швајцарском
систему, компјутерско паровање. Темпо игре је 90 минута + 30 секунди за сваки потез до краја
партије по играчу. Организатор ће обезбедити гарнитуре и дигиталне шаховске сатове.

Редовна кола играју се сваког дана од 17:00 часова, последње коло игра се од 14:00 часова.
Дозвољено кашњење је 30 минута. Наградни фонд је 283.000 динара и то:

Коначан пласман

Новчана награда

I место

60.000

II место

50.000

III место

40.000

IV место

30.000

V место

20.000

VI место

15.000

VII место

10.000

VIII место

7.000

IX место

6.000

X место

5.000

Специјалне награде

Новчана награда

Женска награда – I место

7.000

Женска награда – II место

5.000

Женска награда – III место

3.000

Најбоље пласиран ветеран (+65 год.)

5.000

Најбоље пласиран играч са рејтингом <2000

3.500

Најбоље пласиран играч са рејтингом <1900

3.500

Најбоље пласиран играч са рејтингом <1800

3.500

Најбоље пласирани кадети до 14, 16 и 18 година
Најбоље пласирани кадети до 8, 10, 12 година

Уписнина за Трофеј Београда
Медаље за прва три места у свим групама

У случају деобе места редовне награде деле се по Хортовом систему. Специјалне награде
нису дељиве (додељују се према додатним критеријумима). Играч са више награда има
право само на већу награду.
У првих 6 кола могуће је искористити BUY-a који се најављује главном судији пре завршетка
такмичарског кола (BUY – паузирање у следећем колу за које се добија пола поена)
Уписнина за учешће на турниру износи 3.500 динара, кадети (2002. и млађи) и жене 2.900
динара. Уписнине су ослобођени велемајстори.
Пријаве такмичара врше се искључиво уз уплату уписнине на текући рачун Шаховског савеза
Београда 205-18163-16, до 02. августа 2018. телефоном 011/2656-846 или на мејл
beochess@yahoo.com Сви учесници у обавези су да са собом понесу доказ о уплати
уписнине. Уплате у готовини на лицу места неће бити могуће.

