ШАХОВСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
CHESS FEDERATION REPUBLIC OF SRPSKA
78000 Бања Лука, Младена Стојановића 10, Република Српска- БиХ
Тел / факс ++387 (0) 51/317-851, ж.р. 562-099-00002304-81 КМ
Развојна Банка а.д.Бања Лука, ЈИБ - 4400972360000

КЛУБОВИМА ДРУГЕ ЛИГЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ШСРС

Ваш знак:
Наш знак: 65/2010
Датум: 06.05.2010. године

ПРОПОЗИЦИЈЕ ДРУГЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА СЕНИОРЕ
1. Организатор: Шаховски савез Републике Српске.
2. Технички организатор: Шаховски клуб „Ан пасан“ Мркоњић Град.
3. Домаћин такмичења: хотел „Крајина“
4. Мјесто и вријеме одржавања: хотел „Крајина“, 26. до 30.05.2010. године. Пријава
екипа - 26.05.2010. до 15 часова; техничка конференција у 16 часова;
свечано отварање у 17,00 а након тога игра се прво коло.
5. Право учешћа: Екипе које нису чланови Прве шаховске лиге Републике Српске и
Премијер лиге БиХ а регистроване су код Шаховског савеза Републике
Српске за 2010. годину.
6. Састав екипа: Свака екипа наступа са 6 играча и четири резерве. Сходно одлуци
Скупштине ШСРС (Бања Врућица, 25.04.2009. године) на такмичењу
Друге лиге Републике Српске може наступити један играч који има
статус странца.
7. Систем игре и темпо игре: Одлука о темпу игре биће донесена на техничкој
конференцији.
8. Награде за екипе и појединце: Побједничкој екипи биће уручен пехар, а за три
првопласиране екипе дипломе и медаље Шаховског савеза Републике
Српске. Такође ће бити награђени најуспјешнији такмичари по таблама.
9. Реквизити: Свака екипа дужна је обезбиједити по три шаховске гарнитуре и три
шаховска часовника за одигравање меча.
10. Котизација: Екипе на име котизације уплаћују износ од 100 КМ, и врше се на жиро
рачун ШС Републике Српске 562-099-00002304-81 са назнаком „Друга
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шаховска лига РС“. Уплата котизације може се извршити готовински на

лицу мјеста.
11. Пласман у виши ранг такмичења: Двије првопласиране екипе стичу право наступа
у првој шаховској лиги Републике Српске за 2010. гоину.
12. Смјештај и цијена пансиона: За учеснике Друге шаховске лиге смјештај је
обезбијеђен у хотелу „Крајина“ Мркоњић Град уз цијену једнодневног
пансиона од 49 КМ по особи (у цијену је урачуната пријава, боравишна
такса и осигурање). Уплате за пансионске уплате могу се вршити на жиро
рачуна: 571-010-00000422-59 Комерцијалана банка – Мркоњић Град. Код
вирманске уплате потребно је предочити овјерену копију вирмана, а
уплата се може извршити и готовински приликом доласка на рецепцију
хотела.
13. Дадатне информације: Телефони 050/317-338 рецепција хотела
Тел/факс 051/317-851 Шаховски савез Републике Српске.
С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК ШСРС
Др. Пантелија Дакић, с.р.
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