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ШАХОВСКИ КЛУБ
„АРАДАЦ“ - АРАДАЦ

ADAC

ПОЗИВ НА ШАХОВСКО ТАКМИЧЕЊЕ
XX ЛЕТЊИ ОМЛАДИНСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР
„АРАДАЦ 2022“
Дана 28.08.2022. године ( недеља ) у Арадцу одржаће се двадесети традиционални летњи
омладински шаховски турнир „АРАДАЦ 2022“, са почетком у 10:00 часова. Турнир ће се одржати у
„ОМЛАДИНСКОЈ САЛИ“, која се налази у улици Новосадска, преко од зграде МЗ Арадац.
Играће се три турнира упоредо
· први турнир ће чинити такмичари рођени 01.01.2015. и млађи
· други турнир ће чинити такмичари рођени 01.01.2011. – 31.12.2014.
· трећи турнир ће чинити такмицари рођени 01.01.2008. – 31.12.2010.
Турнири ће се играти по „швајцарском систему“ 7 ( седам ) кола, са темпом игре од по 15 минута по
играчу до пада заставице ( убрзани шах ), уз компјутерско паровање. Сви млађи такмичари, који
желе, имају право учешћа на турнирима старијих група по свом избору. Девојчице и дечаци играју
заједно у све три групе, а награђивање је посебно за женски и мушки пол ( у односу на постигнути
пласман ).
Максималан број учесника на турниру ће износити 60 такмичара – укупно у све три конкуренције.
Пријаве за учешће на турниру могу се доставити на Е-mail: popic0106@gmail.com или лично
пријављивање најкасније до 9:00 часова на дан одигравања турнира ( турнири у свим групама морају
почети тачно од 10:00 часова, без кашњења ).
Сваки учесник турнира мора обавезно понети са собом комплетну шаховску гарнитуру и исправан
шаховски часовник.
Првих три најбоље пласираних такмичара, у све три конкуренције, добиће пригодне награде ( медаље
и дипломе ), а такође предвиђене су и специјалне награде.
Нема котизације!
За сваког учесника биће обезбеђена закуска и освежавајуће пиће.
О појединостима у вези одржавања турнира обратити се организаторима на бројеве телефона: 063
389 780 - Петровић Горан и 064 434 8239 - Попов Срђан.

