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РАСПИС 

13. појединачног првенства Србије за шахисткиње за 2019. годину 
 

1. Шаховски савез Србије организујe 13. појединачно првенство Србије за 
шахисткиње, које ће се одржати од 6. до 14. маја 2019. године у хотелу 
„Нордиц“ у Гучи.  
 

2. На првенству ће наступити 10 учесница, а право учешћа имају:  
а) по основу пласмана са првенства 2018. (три учеснице): Теодора 

Ињац, Адела Великић и Ирина Чолушкина;  
б) по основу рејтинга (прве три шахисткиње сa јануарске листе): 

Јована Рапорт, Наташа Бојковић, Јорданка Белић;  
в) по основу пласмана са полуфиналног турнира (четири учеснице):, 

Тијана Благојевић, Марина Гајчин, Јована Ерић, и Ана 
Бендераћ.  

 
3. У случају отказа неке од директних учесница попуна се врши на 

следећи начин:  
а) У случају отказа неке од шахистиња која се пласирала на основу 

рејтинга, резерва се позива из редова учесница Полуфинала 
првенства Србије (које су одиграле цео турнир) које се нису 
пласирале, а на основу њиховог рејтинга – Љиља Дрљевић, 
Анђела Бојичић итд.  

б) У случају отказа преосталих учесница, резерве се позивају по 
пласману са Полуфинала првенства Србије – Милена Вујчић, 
Катарина Несторовић итд. 

 
4. Пријаве за такмичење подносе се Шаховском савезу Србије, 

искључиво на и-мејл адресу serbiacf@verat.net најкасније до петка 26. 
марта 2019. године до 12 часова. По истеку наведеног рока, 
упражњена места попуниће се резервама у складу са тачком 3. овог 
Расписа.  

 
5. Свим учесницама обезбеђен је смештај на бази пуног пансиона у 

двокреветним и једнокреветним собама. Долазак учесница предвиђен 
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је за 6. мај, а одлазак за 14. маја 2019. године, у поподневним сатима. 
Путне трошкове сносе учеснице такмичења. Учесницама са 
пребивалиштем удаљеним више од 150 км од Гуче, биће омогућен 
долазак 5. маја. 

 
6. Турнирски бројеви биће извучени непосредно по закључењу листе 

представника Савеза и учесника који су у могућности да присуствују 
извлачењу. Место и време ће бити накнадно објављено. Присуство 
учесника извлачењу није обавезно.  
Техничка конференција биће одржана 6. маја у 13,00 часова у хотелу 
„Нордиц“. Присуство техничкој конференцији је обавезно. Свечано 
отварање биће одржано истог дана у 15,45 часова у сали за игру.  

 
7. За успех на првенству предвиђен је наградни фонд у износу од 300.000 

динара:  
1. награда 80.000 динара;  
2. награда 60.000 динара;  
3. награда 50.000 динара;  
4. награда 35.000 динара;  
5. награда 25.000 динара;  
6 – 10. награда по 10.000 динара;  
У случају деобе места награде се деле.  

 
8. За учеснице првенства предвиђена је накнада, која је утврђена према 

рејтингу на априлској рејтинг листи за 2019. годину и износи:  
За учеснице са рејтингом 2350 +: 35.000  
За учеснице са рејтингом 2301 – 2350: 25.000  
За учеснице са рејтингом 2251 – 2300: 15.000  
Велемајстори са рејтингом до 2250: 10.000  

 
9. Првенство се игра по ФИДЕ Правилима шаха. Темпо игре је 90 минута 

за 40 потеза са додатком од 30 минута до краја партије и 
бонификацијом од 30 секунди за сваки потез почевши од првог. 

 
10. У случају деобе места одлучују додатни критеријуми одређени 

Правилником првенства.  
 

11. Редовна кола почињу у 16,00 часова, осим последњег, које ће почети у 
11,00 часова. Детаљи који нису обухваћени овим Расписом биће 
регулисани Правилником првенства.  

 
ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

председник 
Душан Цогољевић 

 


