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РАСПИС ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

Прва лига Србије - мушкарци 
 

            Шаховски савез Србије организује Екипно првенство Србије за 2013. 
годину - Прву лигу Србије за мушкарце, у времену од 24. августа до 3. 
септембра 2013. године у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу. 

 
Право наступа имају:  
1. Новосадски ШК ДДОР   -  Нови Сад    
2. Ласта     - Београд    
3. Водовод    - Крагујевац   
4. Ниш     - Ниш     
5. ВШК Св. Николај Српски - Ваљевo    
6. Спартак    - Суботица    
7. Раднички    - Крагујевац   
8. Металац Таково   - Горњи Милановац  
9. Југовић     - Каћ     
10. Јасеница    - См. Паланка   
11. Делфин    - Београд    
12. Словен     - Рума    
 
Игра се по Бергеровом систему (11 кола), без слободног дана. 
Темпо игре је 90 минута по играчу за 40 потеза и 30 минута до краја 

партије и бонификацијом од 30 секунди за сваки одиграни потез. 
Игра се на 6 табли са правом на четири резерве. У екипи, у сваком колу, 

може наступити по један играч са рејтинг листе друге федерације.  
Регистрација иностраних играча за клубове врши се до 9. августа 

2013. године. Такса за регистрацију страног играча у износу од 40.000 динара, 
уплаћује се на жиро-рачун Шаховског савеза Србије број 170-1247-56.  

Састанак капитена екипа и предаја основних састава обавиће се 24. 
августа 2013. године у 11,00 часова у сали хотела „Шумарице“. При предаји 



основног састава капитени су дужни да главном судији доставе чланске карте 
оверене за 2013. годину.  
 

Резервација смештаја  
         Смештај учесника и пратилаца екипа предвиђен је у хотелу „Шумарице“ у 
Крагујевцу. Цена пансиона у једнокреветној износи 2.490 динаара, а у 
двокреветним собама 2.290 динара. У цену је урачуната боравишна такса и 
осигурање. 

 
Клубови за резервацију смештаја треба да попуне образац који је 

саставни део овог расписа и да га упуте хотелу „Шумарице“, на основу чега ће 
добити профактуру. Особа за контакт јe Срећко Радојичић, шеф рецепције, 
телефони 034-336179, 336180, 063-1010551 и 063-1160315. Е-маил 
sumarice@sumaricedoo.com.  

  
Рок за подношење захтева за профактуре и резервацију смештаја је 

19. август 2013. године.  
  

Остали елементи везани за такмичење биће регулисани Tурнирским 
правилником такмичења. 

.  
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