
Други међународни шаховски отворени турнир "ВАРДАРИС"

РАСПИС 

Организатор: 
Шаховски клуб “SACH” иѕ Солуна

Место одигравања:
Hotel Holiday Inn, 8 Monastiriou str. Thessaloniki, Greece

Распоред: 
Коло Датум Време почетка

1 Четвртак 10. март 2016. 17.30

2 Петак 11. март 2016. 17.30

3 Субота 12. март 2016. 10.30

4 Субота 12. март 2016. 17.30

5 Недеља 13. март 2016. 10.30

6 Недеља 13. март 2016. 17.30

7 Понедељак 14. март 2016. 10.30

Систем паровања:
Швајварски систем 7 (седам) кола (убрзани за прва 2 кола) 
Сви учесници су подељени у 2 групе:

Open Α - играчи са рејтингом FIDE изнад 1700             
Open Β - играчи са рејтингом FIDE до 1700             

Дозвољено кашњење на партију је 30 минута.

Темпо игре: (90) минута + (30) секунди по потезу (почев од првог потеза).

Паровање
Играч може бити неспарен (слободан) у одређеном колу и за то добити пола поена. 
Организатор дозвољава овакав избор у прва 4 кола, а могуће је да играч буде неспарен и у 
неком од последња 3 кола, али ће остати без поена. Један играч може бити неспарен 
највише у 3 кола. Захтев за изузеће од паровања, играч може поднети најкасније пре 
завршетка претходног кола. 

Уписнина: 
Open Α: 40€, Open Β : 20€
Играчи са рејтингом FIDE изнад 2300 и жене са рејтингом FIDE изнад 2000 су ослобођени 
уписнине.
Особе са инвалидитетом су ослобођене уписнине за учешће на Open Β  турниру.

Специјални услови за породице: 
2 члана исте породице у Групи А плаћају уписнину укупно 60 €.
2 члана исте породице (један у Групи А а други у Групи Б) плаћају уписнину укупно 50 €.
2 члана исте породице у Групи А плаћају уписнину укупно 30 €.
Трећи и сваки следећи члан породице су ослобођени плаћања уписнине. 
Уколико играч жели да учествује у Групи А, али не испуњава услове из овог расписа везане 
за рејтинг, може учествовати уз плаћање уписнине од 60 €.

Награде: 



Група А
Пехари за три првопласирана, плус новчане награде у укупном износу од 2300 € распоређене
на следећи начин:

Пласман € Специјалне
награде

 €

1. место 600 Ветерани (50+) 1st - 60, 2nd - 40, 3rd  - 20
2. место 350 Жене 1st - 60, 2nd - 40, 3rd  - 20
3. место 200 FIDE рејтинг ≤ 1900 1st - 60, 2nd - 40, 3rd  - 20
4. место 150 FIDE рејтинг ≤ 2100 1st - 60, 2nd - 40, 3rd  - 20
5. место 150
6. место 100
7. место 100
8. место 60
9. место 60
10. место 50

Награде нису дељиве. Награде се додељују према коначном пласману.
У случају да играч освоји више награда, припашће му она награда која је већа по вредности.

Група Б
Коначан пласман: пехари за 1-3. место, медаље за 4-6. место 
Специјалне награде: медаље за прва три у свакој специјалној категорији

Специјалне категорије: Година рођења (2008-2009), (2006-2007), (2004-2005), (до 2001), 
жене, ветерани (+50) 

Специјална понуда за играче из Србије

Организатор је припремио специјалну пакет-понуду за играче (и пратиоце) из Србије који укуључује 
следеће:

- Организован аутобуски превоз од Београда (могуће је заустављање код мотела "Наис" како би се 
прикључили учесници којима је то ближа полазна локација) до Солуна. Полазак из Београда 9. марта 
(око поноћи) и долазак у Солун у раним јутарњим часовима са обезбеђеним раним уласком у хотел. 

- Смештај у хотелу Holiday Inn 5* (у којем се и одржава турнир) на бази ноћења са доручком (шведски 
сто) и вечером (према утврђеном хотелском менију - Table d'hôte).

- Плаћену уписнину за турнир.
- Организован аутобуски превоз у повратку за Београд након завршне церемоније затварања турнира 

(полазак из Солуна 14. марта око 16 часова по локалном времену).

Цене пакет-понуде:
 
За ране резервације, до 31. јануара 2016: 
175 € по особи у двокреветној соби
150 € по особи у трокреветној соби

За резервације након 1, фебруара 2016:
200 € по особи у двокреветној соби
170 € по особи у трокреветној соби

Више информација на http://vardaris2.blogspot.gr/   или путем мејла на skakistes@gmail.com   

http://vardaris2.blogspot.gr/
mailto:skakistes@gmail.com

