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Распис  
Финала Купа Србије у шаху  

3. Куп “Светозара Глигорића“ 
16 - 22. мај 2015. године, Краљево, хотел „Турист“ 

 
Шаховски савез Србије у времену од 16. до 22. маја 2015. године 

организује у Краљеву, у хотелу „Турист“, Финале Купа Србије у шаху за 
мушкарцe и жене за 2015. годину – 3. Куп „Светозара Глигорића“. 
 

Финале Купа Србије за мушкарце  

Право учешћа имају: 
- 12 клубова Прве лиге Србије за мушкарце за 2015. годину; 
- По четири првопласиране екипе са такмичења за Куп на територији 

такмичарских подручја Београда, Војводине и Централне Србије; 
- Победник Купа ШС Косова и Метохије; 
- Клубови коју су се пласирали међу првих осам на прошлогодишњем 

такмичењу а нису чланови Прве лиге Србије (ШК Србобран – 
Србобран, ВШК 2005. – Ваљево, ШК Милошевац – Милошево, ШК 
Прота Стеван Поповић – Чумић и ШК Стара Пазова – Стара 
Поазова). 

- Женски клубови уколико се нису стекли услови за одржавање 
Финала купа Србије за жене. 

Екипу чине 4+2 члана.  
Такмичење се игра по швајцарском систему у 7 кола.  
Рок за пријаве екипа је 11. маја 2015. године до 12.00 часова, после 

чега ће се позвати резерве, према пласману на Купу по такмичарским 
подручјима. Пријаве се врше искључиво писмени путем. 

 

Финале Купа Србије за жене 

Право учешћа имају женске екипе свих регистрованих клубова у 2015. 
години. 

Екипу чине 3+1 члан.  
Систем такмичења зависиће од броја пријављених екипа.  



Такмичење се неће одржати уколико се пријави мање од 4 екипе, а 
заинтересоване екипе биће укључене на Финале купа Србије за мушкарце. 

Рок за пријаву екипа је 11. маја 2015. године до 12.00 часова. 
 

Заједничке одредбе за оба финала 

Игра се у сали хотела „Турист“ и у сали Градске јуће у Краљеву (преко 
пута хотела) у Краљеву. 

Техничка конференција одржаће се у турнирској сали 16. маја у 13.00  
часова. 

Сатница такмичења и остали детаљи биће регулисани Турнирским  
правилником.  

На техничкој конференцији сви клубови су обавезни да главном судији 
доставе на увид чланске карте за своје играче оверене за 2015. годину. 

Котизација за Финале Купа уплаћује се искључиво на рачун Шаховског 
савеза Србије, број 170-1247-56 и износи: за мушке екипе 5.000 динара, за 
женске екипе 3.000 динара. 
 

Смештај учесника 

За све учеснике обезбеђен је смештај у хотелима „Турист****“ и 
„Кристал****“ у Краљеву. 

Цена пуног пансиона са боравишном таксом и осигурањем, по особи и 
дану у једнокреветним и двокреветним собама износи 3.250 динара.  
 

Резервације 

Клубови за резервацију смештаја и профактуре треба да обрате 
Служби продаје и маркетинга хотела Турист. Особа за контакт je Тања 
Сочанац, директор продаје, телефон (036) 322-366. Е-маил prodaja@hotel-
turist.net. Плаћање се може извршити и готовински на рецепцији прилико 
доласка у хотел.  

Рок за резервацију смештаја је 11. мај 2015. године. 
 

Остала обавештења могу се добити у Шаховском савезу Србије на 
телефоне 011-3222-447 и 3222448. 

 

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 

председник 
М. Сц. Мирослав Копања, с.р. 
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