
Обавштење 

Поводом отварања новог објекта фирме „ДОМАКС“ у Липничком Шору и 

поводом дана Општине Града Лознице биће организован  турнир у 

шаху  . 

Турнир ће бити организован  у Липничком Шору 17. Јуна(субота) са 

почетком у 10 часова,у просторијама новоотворене фирме „ДОМАКС“ и 

хотелу „Стобекс“ .Игра се девет кола по швајцарском систему уз 

компјутерско паровање .Темпо игре је 15 минута по играчу.Турнир је 

отвореног типа па право учешћа имају сви заинтересовани. 

Уписнина за овај турнир је 500 динара по играчу,а уписнине су ослобођени 

велемајстори,жене и пионири. 

Обавезно понети једну гарнитуру нормалне величине и један шаховски 

сат. 

Награде су : 

1.Прво место :24000 динара и сто за компјутер; 

2.Друго место:18000 динара и сто за шах; 

3.Треће место:12000 динара и клуб сто; 

4. 8000 динара; 

5. 6000 динара; 

6. 5000 динара; 

7. 4000 динара; 

8. 3000 динара; 

9. 2000 динара;  

10. 1500 динара; 

11.1000 динара; 

12. 1000 динара; 

13. 1000 динара; 

14. 1000 динара; 



15. 1000 динара; 

Специјалне награде су: 

Најуспешнији ветеран преко 60 година : 2000 динара; 

Жене: прво место 2000 динара и друго место 1000 динара;  

Пионири: прво место 1000 динара; 

Најуспешнији играч са рејтингом од 2200 до 2300 :  2000 динара; 

Најуспешнији играч са рејтингом од 2000 до 2200 :  2000 динара; 

Играч на 59. месту 1000 динара; 

Играч на 32. месту  1000 динара; 

Најбоље пласирани домаћи играч -1000 динара и робна награда; 

Постоји још специјалних награда које ће организатор поделити, као и 

специјална новчана награда од фирме Стобекс за прво место. 

Награде су недељиве,један играч може освојити само једну награду. 

Свим учесницима турнира је обезбеђен ручак после петог кола. 

Директор турнира : Мердовић Мирољуб 

Главни судија: Стојановић Владо са помоћницима 

Контакт телефони за пријаву учешћа су: 

Рикаловић Милан  064-1916858 

Љубинковић Миодраг  064-8774099 

Организатор се захваљује свим учесницима на учешћу и желим им пуно 

успеха у даљем животу. 

 

 

Организациони одбор 

                                             ------------------------------------------- 


