
 

РАСПИС 11. КАДЕТСКОГ ФЕСТИВАЛА 
ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Крагујевац, 8 – 17. април 2017. године 
 

Термин, место и право наступа 
  
 Шаховски савез Србије организује 11. кадетски фестивал у шаху у времену од 8 - 
17. априла 2017. године у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу. 
 У оквиру Фестивала одржаће се следећа такмичења: 
 - 8. април – Кадетско првенство Србије у брзопотезном шаху   
 - 9 – 10. април – Кадетско првенство Србије у убрзаном шаху 
 - 11 - 17. април – Кадетско првенство Србије (7 дана, 9 кола) 
 - 13. април – Кадетско првенство Србије у решавању шаховских проблема 
 Такмичења на Кадетском првенству Србије се одржавају у шест старосних група, у 
категоријама дечака и девојчица, и то: 
- до 8 година рођени 2009. године и млађи, - до 10 година рођени 2007. године и млађи, 
- до 12 година рођени 2005. године и млађи, - до 14 година рођени 2003. године и млађи, 
- до 16 година рођени 2001. године и млађи, - до 18 година рођени 1999. године и млађи; 
 
 Директно право наступа на 11. кадетском првенству Србије имају: 
 - По 10 првопласираних такмичара са првенства такмичарских подручја 
Централне Србије, Војводине и Београда на турнирима у групама од 10 до 16 година. 
Такмичења у групама до 8 и до 18 година су отворена. 
 - Сви шахисти и шахисткиње са титулом националног мајстора и мајстора ФИДЕ, 
као и сви који се налазе на званичној рејтинг листи ФИДЕ. 
 На 11. кадетском првенству Србије могу учествовати и други млади шахисти који 
нису наступали у квалификацијама, уколико су били објективно спречени, по одобрењу 
Шаховског савеза Србије. Молбе се примају у канцеларији ШС Србије најкасније до 31. 
марта 2017. године ИСКЉУЧИВО преко и-мејл адресе: serbiacf@verat.net  

Такмичења у убрзаном и брзопотезном шаху и решавању шаховских проблема су 
отворена за све заинтересоване учеснике 

 

Систем такмичења 
 
Првенство у свим категоријама одржава се по Швајцарском систему у 9 кола 

(компјутерско паровање). Варијанта по којој се паровање врши као и темпо игре биће 
регулисани Турнирским правилником и објављени пре почетка такмичења. Турнири у 
групама до 14, 16 и 18 година, у обе конкуренције, се рејтингују. 

 
Смештај учесника  

 
За све учеснике и пратиоце обезбеђен је смештај у хотелу „Шумарице“. Цена 

једнодневног пансиона са БТО за учеснике, родитеље, тренере и остале пратиоце у 
двокреветном и трокреветним собама, износи 2.490 динара. Доплата за једнокреветну 
износи 550 динара дневно.  

За прваке удружених савеза обезбеђен је бесплатан смештај у двокреветним и 
трокреветним собама у  хотелу „Шумарице“, од 11. априла пре подне (долазак), до 18. 
априла (одлазак) – укупно шест пансион дана. 

 

Уписнине  
 

Уписнина за сва такмичења у оквиру фестивала износи 3.000 динара. За учеснике 
који су смештени у хотелу „Шумарице“ организатор одобрава попуст и за њих котизација 
износи 1.500 динара.  



Уписнине за свако појединачно такмичење износе: 
 

Такмичење Без попуста Са попустом 
Редовни шах 2.200 1.000 
Убрзани шах 700 500 
Брзопотезни шах 300 300 
Решавање проблема 200 200 
СВА ТАКМИЧЕЊА 3.000 1.500 

 
Награде и права 

 
Сви учесници турнира у редовном шаху добиће пригодне поклоне и сувенире. 
За троје првопласираних у свим групама у редовном шаху, организатор је 

обезбедио пехаре и медаље. Победници у свим старосним групама у редовном шаху, 
стичу право учешћа на кадетским првенствима Европе и света.  
 За победнике осталих такмичења у свим групама организатор је обезбедио 
пехаре, а за троје првопласираних медаље. 

 

Важне информације 
 
Техничка конференција за кадетско првенство у убрзаном и брзопозетном 

првенству одржаће се 8. априла у 14.00 часова у сали хотела „Шумарице“. 
Техничка конференција за Кадетско првенство Србије обавиће се 11. априла у 

12,00 часова а свечано отварање у 16.00 часова у сали за игру после чега ће почети 
прво коло. Учесници који не потврде учешће на такмичењу у редовном шаху до техничке 
конференције, неће бити паровани у првом колу. Ова одредба не важи за пријављене 
учеснике који на време измире све финансијске обавезе. 

Сви учесници Кадетског фестивала обавезни су да организаторима на дан 
почетка доставе потврду о извршеном првом медицинском прегледу за 2017. годину који 
је обавезан по Закону о спорту. 
 Све што није предвиђено овим Расписом, као и евентуалне измене и допуне, биће 
саставни део Правилника такмичења.    

 
Резервација смештаја, пријаве и уплате 

 
Рок за пријаву учешћа и резервацију смештаја је понедељак 3. април 2017. 

године. Пријава се врши ИСКЉУЧИВО преко и-мејл адресе: serbiacf@verat.net, а 
плаћање се врши вирмански на текући рачун Шаховског савеза Србије број 170-1247-56.  

Наведени рок важи и за оне учеснике којима учешће буде одобрено на основу 
поднете молбе. Тип и квалитет соба биће додељивани учесницима и њиховим 
пратиоцима према редоследу пријаве и уплате. 

Пријава се врши искључиво попуњавањем пријавног листа који се налази у 
прилогу овог Расписа. 

Додатне информације могу се добити од канцеларије Шаховског савеза Србије: 
- Путем и-мејл адресе: serbiacf@verat.net, 
- У привременој канцеларији Шаховског савеза Србије – Земун, ул. Прилаз бр. 15, 

понедељком, средом и петком од 11,00 до 15,00 часова 
- На телефон стручног сарадника ШСС Данила Черовића бр. 064 340 8075.  

 
 

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
В. д. председника 

Ратко Пижурица с.р. 
 


