ШАХОВСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
CHESS FEDERATION REPUBLIC OF SRPSKA
78000 Бања Лука, Младена Стојановића 10, Република Српска- БиХ
Тел / факс ++387 (0) 51/317-851, ж.р. 562-099-00002304-81 КМ
Развојна Банка а.д.Бања Лука, ЈИБ - 4400972360000

СВИМ ШАХОВСКИМ КЛУБОВИМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТАКМИЧАРСКОЈ КОМИСИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ваш знак:
Наш знак: 142/2011
Датум:
10.10.2011. године

ПРОПОЗИЦИЈЕ ШЕСНАЕСТОГ ШАОВСКОГ КУПА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА СЕНИОРЕ И СЕНИОРКЕ
1. Организатор: Шаховски савез Републике Српске.
2. Технички организатор: Шаховски клуб „Пантери“ - Бијељина, а домаћин хотел
„Свети Стефан“ Бања Дворови
3. Мјесто и вријеме одржавања: Бања Дворови, 28-30.10.2011. године. Пријава екипа
28.10.2011. до 15 часова, техничка конференција у 16 часова, свечано отварање у
16,30 часова а прво коло почиње у 17,00 часова.
4. Систем такмичења и темпо игре: Биће одређен на техничкој конференцији.
5. Право учешћа: За главну групу – сениори:
а) чланови Премијер лиге БиХ
б) чланови Прве лиге Републике Српске
в) по два представника Подручних шаховских савеза Републике Српске.
Такмичење у конкуренцији шахисткиња је отвореног карактера на коме могу
наступити екипе регистрованих клубова Републике Српске.
Екипе главне групе као и екипе женске групе морају бити регистроване код
Шаховског савеза Републике Српске за 2011. годину, док екипе фестивалских група
немају ту обавезу.
6. Награде: Пехари и медаље у свим конкуренцијама и дипломе Шаховског савеза
Републике Српске. Најуспјешнији појединци по таблама, у главној мушкој и женској
групи, биће нааграђени пригодним наградама.
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7. Котизација: Приликом пријављивања мушке екипе уплаћују на име котизације по
100,00 КМ, док женске екипе уплаћују по 50,00 КМ. Екипе фестивалских група
уплаћују такође по 50 КМ.
8. Састав екипа: У мушкој конкуренцији екипе наступају са четири члана и двије
резерве, док у женској конкренцији састав екипе чине три такмичарке и једна резерва.
9. Реквизити: Екипе су дужне обезбиједити по двије гарнитуре уобичајених димензија
и два исправна шаховска часовника.
10. Смјештај и цијена пансиона: Смјештај екипа је обезбијеђен у хотелу „Свети
Стефан“ - Бањи Дворови гдје ће се одржавати редовна кола. Цијена једнодневног
пансиона износи 49,00 КМ по особи (у цијену је урачуната боравишна такса и
осигурање). Уплата пансионских трошкова врши се на жиро рачун: 554-00100002324-93 а може се плаћати и готовински на рецепцији хотела.
11. Додатне информације: Телефони: 055/350-502 хотел „Свети Стефан“ Бања Дворови;
051/317-851 Шаховски савез Републике Српске.
С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК
Проф. др Пантелија Дакић, с.р.
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