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Р А С П И С 

ФИНАЛА КУПА ШАХОВСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ  

 
 Финале Купа ШС Војводине за 2019. годину, одржаће се у Туристичком 

насељу *** “Relax” у Ковачици, од 03-05. маја 2019. године. 

 Право  учешћа имају следеће екипе: 

- сви победници прва два кола квалификација (поражени имају статус резерве), 

- екипе клубова Прве и Друге лиге Србије, 

- екипе клубова који имају директно право учешћа у финалу Купа ШС Војводине 

по прошлогодишњем пласману: ПЕНЗИОНЕР - Суботица, СЛОГА - Инђија, 

МЛАДОСТ - Нова Пазова и МЛАДЕНОВО - Младеново. 

 Такмичење се одржава по Швајцарском систему у 5 кола и биће 

рејтинговано. Игра се на 4 табле, а свака екипа има право на 2 резерве. Основни 

састав се даје по слободном избору без обзира на рејтинг и категорију. Игра се на 

дигиталним сатовима (90 мин. по играчу + 30 сек. за сваки одиграни потез). 

Четири првопласиране екипе квалификују се за финале Купа Шаховског савеза 

Србије “КУП СВЕТОЗАРА ГЛИГОРИЋА” који се игра од 23-26. маја ове године. 

Првопласирана екипа добија пехар, а три првопласиране екипе медаље. 

 Смештај учесника и сале за игру је у Туристичком насељу *** “Relax” 

који се налази у питомом банатском насељу Ковачица, а удаљено је свега 45 км од 

Београда, око 100 км од Новог Сада, око 70 км од Вршца итд. 

“Relax” својим гостима нуди комфорне климатизоване смештајне јединице, 

бесплатан бежични интернет и паркинг у кругу хотела, као и Велнес центар 

идеалан за одмор и рекреацију са затвореним базеном, ђакузијем, сувом финском 

сауном, теретаном и сл.   

 Цена пуног пансиона у двокреветним собама износи 2.850,00 динара по 

особи дневно, а у једнокреветним 3.450,00 динара. Уплате пансионских 

трошкова се врше на текући рачун Шаховског савеза Војводине број: 340-1945-12 

најкасније до 30. априла 2019. године или у готовом пре почетка такмичења. 

Пансион почиње са вечером 03. маја (петак), а завршава са ручком 05. маја 

(недеља) 2019. године. По особи се уплаћује 2 (два) пансиона. 

 Састанак капитена и предаја основних састава екипа одржаће се у 

турнирској сали 03. маја 2019. године у 16,00 часова.  

 

РАСПОРЕД ИГРАЊА: 

 

 03. 05. 2019.  Техничка конференција од 16,00 часова, 

    Свечано отварање од  16,25 часова,   

 03. 05. 2019.   1. коло  од  16,30 часова 

 04. 05. 2019.   2. коло  од  10,00 часова 

 04. 05. 2019.   3. коло  од  16,30 часова 
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 05. 05. 2019.    4. коло  од  09,30 часова 

 05. 05. 2019.   5. коло  од  15,30 часова 

  

Свечано затварање и додела награда обавиће се после завршетка 5. кола у 

сали за игру, око 19,00-19,30 часова. 

 

 Екипе које не користе пансионске услуге у Туристичком насељу *** 

“Relax” за бар 3 (три) члана дужни су да уплате на име трошкова организације 

3.000,00 динара на текући рачун Шаховског савеза Војводине из Новог Сада број:            

340-1945-12 или у готовом пре почетка такмичења. Све информације као и 

резервације смештаја можете добити код координатора такмичења Петра 

Миличевића на телефон ШСВ 021/572-238 или моб. 062/804-7001.    

 

 Екипе су дужне да своје учешће потврде канцеларији ШСВ најкасније 

до 25. априла 2019. године.     

 

 Очекујући Ваше учешће у финалу Купа ШСВ срдачно Вас поздрављамо! 

 

 

У Новом Саду, 15. априла 2019. године.   

 

         Генерални секретар ШСВ

                             Данко Бокан с.р. 


