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РАСПИС - ПРОПОЗИЦИЈЕ 

9. првенства Србије за шахисткиње за 2015. годину 
 

1. Шаховски савез Србије у сарадњи са Шаховским савезом Војводине 
организујe 9. првенство Србије у шаху за шахисткиње, који ће се 
одржати од 18. до 28. априла 2015. године u Врбасу.  

2. Право учешћа на првенству има 12 шахисткиња: 
 по основу пласмана са 8. првенствa Србије (прве три) 

- Јована Војиновић, Анђелија Стојановић и Марија Ракић; 
по основу просечног рејтинга: 
-    Наташа Бојковић и Алиса Марић; 
по основу пласмана на квалификационим турнирима: 
- Љиља Дрљевић, Сандра Ђукић, Ксенија Томин, Тијана 

Петровић, Мила Жарковић и Адела Великић; 
- Јована Милошевић (омладинска првакиња Србије за 2014. 

годину) 
3. У случају отказа неке од директних учесница њено место биће 

попуњено одговарајућом резервом:  
- са претходног првенства 2014. године –  Марија Манакова; 
- по осталим основима – Марија Манакова, Светлана 

Прудњикова, Ирина Чољушкина, Јорданка Белић, Мирјана 
Марић .... 

4. Пријаве за такмичење подносе се искључиво у писаној форми 
Шаховском савезу Србије, 11000 Београд, Нушићева 25/II или на e–
mail: serbiacf@verat.net најкасније до среде, 8. априла 2015. године, 
до 12 часова. По истеку наведеног рока упражњена места попуниће 
се резервама у складу са тачком 3. овог расписа. 

5. Техничка конференција и извлачење бројева обавиће се 17. априла 
2015. године у 20,00 часова, у сали хотела „ЦФК“ у Врбасу. Свечано 
отварање обавиће се 18. априла 2015. године у 15,00 часова у сали 
за игру. Прво коло почиње у 15,30 часова.  

6. Сходно турнирским  правилима ФИДЕ, учеснице су дужне да 
присуствују техничкој конференцији.  

7. Свим учесницaма обезбеђен је смештај у хотелима са три звездице, 
„Бачка“ и „ЦФК“ у Врбасу. Долазак учесница у Врбас предвиђен је за 



17. април 2015. године поподне, а одлазак 28. априла у 
поподневним сатима. 

8. Такмичење се игра по Бергеровом систему – 11 кола. Сваког дана се 
игра по једно коло.  

9. За учеснице такмичења предвиђена је накнада, која је утврђена 
према рејтингу на мартовској рејтинг листи за 2015. годину и износи: 
- за учеснице са рејтингом преко 2350    динара  40.000,00  
- за учеснице са рејтингом од 2301 – 2350   динара  25.000,00  
- за учеснице са рејтингом од 2251 – 2300   динара  20.000,00 
За остале учеснице са рејтингом 2300 и нижим организатор сноси 
путне трошкове у висини повратне аутобуске карте од места 
пребивалишта до Врбаса. 

10. Турнир се игра по ФИДЕ Правилима шаха. Темпо игре је 90 минута 
за 40 потеза са додатком од 30 минута до краја партије и и 
бонификацијом од 30 секунди за сваки потез. 

11.  У случају деобе места одлучују додатни критеријуми одређени 
Правилником првенства.  

12. Редовна кола почињу у 15,30 часова, осим последњег, које ће 
почети у 11,00 часова. 

13. Свечано затварање првенства и подела награда обавиће се 
непосредно по завршетку последњег кола. Тачно време затварања 
биће благовремено објављено. 

14. За успех на такмичењу предвиђене су следеће награде:   
 1. награда 80.000,00 динара 
 2. награда 60.000,00 динара    
 3. награда 50.000,00 динара    
 4. награда 30.000,00 динара    
 5. награда 20.000,00 динара    
 6. награда 10.000,00 динара     
 У случају деобе места награде се деле. 
15. Све остало што није предвиђено овим пропозицијама биће 

регулисано Правилником првенства. 
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