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ПОЈЕДИНАЧНО КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА
У УБРЗАНОМ ШАХУ за 2018. ГОДИНУ
Првенство се игра 08-09. децембра 2018. године (субота и недеља). Игра се 9 кола по Швајцарском
систему. Темпо игре је 30 минута по играчу за групе до 8, 10 и 12 година, док је за групе до 14, 16 и 18 година
темпо игре 15 минута по играчу плус 10 секунди бонификације за сваки потез почевши од првог. Долазак свих
учесника на сам дан почетка такмичења је најкасније 30 минута пре почетка такмичења. Такмичење
се одржава у Основној школи “Петар Петровић Његош”, улица Ресавска 69 (улаз из Војводе Миленка).
Организатор задржава право да измени систем такмичења и број кола у групама где се не пријави довољан
број ученика. Број такмичара је ограничен на 300. У случају да се пријави више такмичара старије групе
играће у Математичкој гимазији (субота од 13:00 и недеља од 10:00 часова). Обавештење о броју такмичара
и месту играња (за старије) биће на сајту савеза у петак 07. децембра 2018.
Пријаве и уплате врше се искључиво на рачун ШСБ-а 205-18163-16, закључно са средом 05.12.2018. до
15:00 часова. Уписнина за такмичење је 400 динара. Уз пријаву мејлом (попуњен пријавни лист)
потребно је послати и скенирану или усликану уплатницу (или лично донети документацију у
канцеларију савеза до 05.12.2018.). Сврха уплате: име, презиме и година рођења такмичара. За пријаве
после назначеног рока уписнина износи 1000,00 динара уколико има слободних места (уплате и пријаве
06. и 07.12.2018.). Укуцавање такмичара у програм и на chess-results биће тек након комплетне
пријаве (попуњен пријавни лист, приложена уплатница тј доказ о уплати).
Право наступа на такмичењу имају сви кадети који похађају образовне установе на подручју града
Београда и који су држављани Републике Србије. Поред ових услова кадети који имају званични
рејтинг или ИД број код ФИДЕ, могу учествовати само ако су на рејтинг листи Србије.
Сви такмичари (ученици и ученице) сврстани су у шест старосних категорија:
- до 8 година (ученици и ученице рођени 2011. године и млађи)
- до 10 година (ученици и ученице рођени 2010. и 2009. године)
- до 12 година (ученици и ученице рођени 2008. и 2007. године)
- до 14 година (ученици и ученице рођени 2006. и 2005. године)
- до 16 година (ученици и ученице рођени 2004. и 2003. године)
- до 18 година (ученици и ученице рођени 2002. и 2001. године)
Групе до 12 и 14, 16 и 18 година почињу у суботу у 9,30 часова.
Групе до 8 и 10 година почињу у суботу у 11,00 часова.
У недељу обе групе почињу коло у 10,00 часова.

Пласман такмичара се утврђује на основу оствареног резултата који се одређује Правилником
турнира, а који ће бити саопштен свим учесницима пре почетка такмичења.
Организатор ШСБ за три првопласирана такмичара обезбеђује награде у виду златне, сребрне и бронзане
медаље као и дипломе за три првопласирана такмичара у свакој групи. Победници добијају и пехаре.
Награда за прво место у свим групама (посебно дечаци, посебно девојчице) je плаћен један пансион дан,
повратна аутобуска карта (потребно је правдање) и уписнина за Првенство Србије у убрзаном шаху.
Сваки учесник је обавезан да на такмичење донесе по једну стандарну шаховску гарнитуру и један
исправан шаховски часовник. Групе до 14, 16 и 18 година исправан дигитални шаховски сат (ако
неко од такмичара нема дигитални сат, обавезно је да напомене приликом пријаве).

