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ЧЛАНОВИМА ПРВЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТАКМИЧАРСКОЈ КОМИСИЈИ
СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Ваш знак:
Наш знак: 101/2011
Датум: 19.07.2011. године

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕ ШАОВСКЕ ЛИГЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА СЕНИОРЕ ЖЕНЕ И ОМЛАДИНЦЕ
1. Организатор: Шаховски савез Републике Српске.
2. Технички организатор: ШК „Младост“ - Теслић,
домаћин такмичења ЗТЦ „Бања Врућица“
3. Мјесто и вријеме одржавања: Хотел „Кардиал“ 06. до 14. 08.2011. године. Пријава
екипа 06.08.2011. до 15 часова, техничка конференција у 16 часова, свечано отварање
у 17,00 а након тога игра се прво коло.
4. Право учешћа: Екипе сениора, жена и омладинаца које су стекле право наступа
сходно Правилнику за Екипна такмичења Шаховског савеза Републике Српске и које
су регистроване код овог Савеза за 2011. годину.
5. Систем такмичења и рејтинговање: Биће примјењен Бергеров систем у све три
конкуренције, а такмичење сениора биће рејтинговано.
6. Темпо игре: Четрдесет потеза за два часа по играчу, те по 30 минута по играчу за
завршетак партије. Обавезно је биљежење потеза.
7. Састав екипа: Екипа сениора наступа са шест сениора уз могућност четири резерве,
шахисткиње три такмичарке ( двије резерве ), а омладинци четири играча са двије
резерве.
За екипу сениора у једном мечу могу наступити највише два странца, а за екипу
шахисткиња и омладинаца по један такмичар тог профила.
8. Награде: По три првопласиране екипе у све три конкуренције добијају пехаре,
дипломе и медаље Шаховског савеза Републике Српске. За најуспјешније појединце
по таблама предвиђене су специјалне награде.
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9. Реквизити: Свака екипа – учесник лиге - дужна је обезбиједити половину шаховских
реквизита ( шаховске гарнитуре и сатове ).
10. Котизација: Екипе на име котизација уплаћују сљедеће износе:
а) сениори 180 КМ,

б) жене 80 КМ, в) омладинци 50 КМ.

Котизација се уплаћује на жиро рачун: 562-099-00002304-81 Шаховски савез
Републике Српске Бања Лука ( Прва шаховска лига ), а може се уплатити и на лицу
мјеста.
11. Смјештај и цијена пансиона: Смјештај је обезбијеђен у хотелу „Посавина“, а цијена
једнодневног пансиона по особи износи: у двокреветним собама 50 КМ плус
боравишна такса и осигурање 1,30 КМ, те пријава боравка 1,00 КМ, једнократно при
доласку; једнокреветне собе 65 КМ плус боравишна такса и осигурање 1,30 КМ, те
пријава боравка 1,00 КМ једнократно при доласку. Плаћање: авансно по предрачуну
или готовински на рецепцији хотела. Уплате се врше на жиро рачун: 552008-00007527-79 ЗТЦ „Бања Врућица“ код Хипо банке. Потребно је на рецепцији хотела
предочити копију вирманске уплате.
Трошкове пансионског смјештаја и ванпансионске потрошње падају на терет екипа –
учесница Лиге.
12. Контакт телефони:

053/410-030 ЗТЦ „Бања Врућица“
051/317-851 Шаховски савез Републике Српске.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК
Др. Пантелија Дакић, с.р.
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