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

СВИМ ШАХОВСКИМ КЛУБОВИМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И
СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Ваш знак:
Наш знак: 30/2010
Датум: 18.03.2010. године

ПРОПОЗИЦИЈЕ СЕДАМНАЕСТОГ КАДЕТСКОГ И ОМЛАДИНСКОГ
ШАОВСКОГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Организатор: Шаховски савез Републике Српске.
2. Технички организатор: ШК „Младост“ из Теслића.
3. Мјесто и вријеме одржавања: Хотел „Посавина“ Бања Врућица, од 08. до 10.
04.2010. године.
Пријава такмичара 08.04.2010. до 14 часова, техничка конференција у 15
часова, свечано отварање у 16,00 а након тога игра се прво коло.
4. Право учешћа: дјечаци (кадети) и дјевојчице (кадеткиње):
 Група до 10 година (рођени након 1.1.2000. године )
 Група до 12 година (рођени након 1.1.1998. године )
 Група до 14 година (рођени након 1.1.1996. године )
 Група до 16 година (рођени након 1.1.1994. године )
 Група до 18 година (рођени након 1.1.1992. године )
Омладинци и омладинке који на дан 1.1.2010. нису навршили 20 година, што су
дужни доказати одговарајућим документом (лична карта, родни лист, ђачка
књижица...)
Право наступа имају играчи чији су клубови извршили уплату регистрације за
2010. годину Шаховском савезу Републике Српске.
5. Систем такмичења и темпо игре: Биће одређен на лицу мјеста, зависно од броја
такмичара.
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6. Награде: Првопласирани у свим конкуренцијама добијају пехар, а по три
првопласирана играча у свим категоријама добијају дипломе и медаље ШСРС. Док по
четворо првопласираних стичу право наступа на Квалификационом турниру
Шаховске уније БиХ.
7. Обавезе такмичара: Сваки учесник првенства дужан је обезбиједити шаховску
гарнитуру уобичајених димензија и исправан шаховски часовник, као и документ о
датуму рођења (лична карта, родни лист, ђачка књижица, здравствена легитимација).
8. Котизација за такмичење: Котизација по једном такмичару износи 10 КМ и она се
уплаћује прије почетка првенства.
9. Смјештај и цијена пансиона: Смјештај је обезбијеђен у хотелу „Посавина“ Бања
Врућица, а цијена једнодневног пансиона износи 46 КМ по особи у двокреветним
собама, а 42 КМ по учеснику у двокреветним собама са француским лежајем и 54 КМ
у једнокреветним собама. Доплате по особи дневно: боравишна такса и осигурање
1,30 КМ, пријава боравка 1 КМ по особи, једнократно при доласку. Вирманске уплате
врше се у корист жиро рачуна: 552008-0000-7527-79 (потребно је понијети овјерену
копију уплатнице) или готовински на рецепцији хотела.
10. Дадатне информације: Телефони 053/410-030 хотел „Посавина“ Бања Врућица
Тел/факс 051/317-851 Шаховски савез Републике Српске.
С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК ШСРС
Др. Пантелија Дакић
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