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Представништву Републике Срспке у
Руској Федерацији

Други међународни шаховски фестивал
СЛОВЕНСКО БРАТСТВО 2018
Пројекат се реализује под покровитељством Министарства спорта
Републике Српске и организациону подршку Представништва
Републике Српске у Руској Федерацији
Циљ пројекта је спортска и културна сарадња словенских народа кроз
централну манифестацију Другог међународног шаховског фестивала
„Словенско братство 2018“ који би се одржао од 14. до 30. јуна 2018.
Технички организатор фестивала је Шаховски савез Републике Српске
(у даљем тексту ШСРС).
У плану је организација неколико шаховских турнира који би се
одржали у три града Републике Српске, односно у Дворовима код
Бијељине,Теслићу и Бањалуци. ШСРС овим поводом позива младе
шахисте Москве,Санкт Петерсбурга и Осетије да узму учешће на овом
шаховском фестивалу,уз пратњу родитеља и тренера. ШСРС је
обезбедио учешће довољног броја шахиста из Републике
Српске,Србије,Федерације БиХ,Хрватске...као и комплет услове за
турнире,односно салу за игру,шаховске реквизите,шаховске
судије,рејтинговање турнира итд. Котизације за учешће нема,а ШСРС
је обезбедио бројне робне награде у виду
пехара,медаља,диплома,књига и шаховске опреме. Сви учесници ће
бити награђени.
Гости ће бити смештени у Бањи Дворови,хотел „Свети Стефан“ од 14.
– 22. јун 2018, где ће се одржати и шаховски турнир.
Затим од 22. – 26. јуна 2018 смештај је у хотелу „Херцеговина“ Бања
Врућица,Теслић. Ту ће се одржати и шаховски турнир.
На крају,треће место је Бања Лука,хотел „Јелена“ од 26. – 30. јуна,
где се игра и шаховски турнир.
Списак учесника фестивала од стране Руске Федерације послати
најкасније до 1. маја 2018. године,са максималним бројем од 50
гостију. У списку учесника навести обавезно годину рођења деце због
попуста у цени пансионских услуга хотела.
Такође послати списак рејтингованих шахиста који ће учествовати на
рејтинг турнирима. У списку навести: 1. име и презиме, 2. годину
рођења, 3. ФИДЕ ИД број, 4. град или шах клуб. Деца која немају

ФИДЕ ИД број,није проблем, играће нерејтинговане турнире. Турнир је
кадетски,учесници требају бити млађи од 20 година.
ШСРС је припремио предлог за програм шаховског фестивала који би
се састојао у следећем:

Програм фестивала за период 14. – 30. јун 2018
14. јун - долазак на аеродром „Никола Тесла“ Београд,Србија. Трансфер гостију до
Бање Дворови (раздаљина 135 километара),дочек гостију. Смештај у хотелу „Свети
Стефан“ Бања Дворови,цена пансиона у двокреветним собама:___КМ (1€ ≈ 2КМ).
15. јун – Свечано отварање другог међународног шаховског фестивала „Словенско
братсво 2018“, затим 1. и 2. коло рејтинг турнира за кадете и омладинце. Одржаже
се и нерејтинговани турнир за децу која немају рејтинг. Рејтинг турнир би се играо у
9 кола на темпу игре 90 минута + 30 секунди (стандардни шах). Сви учесници
морају имати ФИДЕ ИД број. Право учешћа имају кадети рођени 1998. године и
млађи. Судије турнира биће међународне шаховске судије са лиценцом.
Резултати,табеле,партије и фотографије са турнира биће објављиване уживо на
интернету. Сви гости хотела имају могућност одмора и рекреације у аквани хотела
домаћина.
16. јун – Наставак рејтинг турнира (3. коло). Такође би се паралелно играло 3. и 4.
коло турнира за почетнике, са темпом игре 1 сат по играчу.
17. јун – На програму су 4. и 5. коло турнира.
18. јун – Наставак турнира,игра се 6. коло. Посета аквани и спортским теренима на
отвореном.
19. јун – 7. и 8. коло турнира.
20. јун – Последње 9. коло, проглашење победника турнира.
21. јун – Посета граду Бијељина,пријем код градоначелника,обилазак
музеја,манастира и посета етно селу Станишићи.
22. јун – Екипни меч Србија – Српска – Мосва,Ст.Петерсбург и Осетија. Екипе и
систем такмичења ће се одредити на лицу места са домачинима и гостима.
Послеподневни трансфер Бања Дворови – Теслић (раздаљина 140 километара).
Смештај у хотелу „Херцеговина“, цена пансиона у двокреветним собама:__КМ.
Пријем добродошлице,упознавање са Бањом Врућица.
23. јун – Екипни меч турнир ШК „Младост“ Теслић – Русија на 10 табли,темпо игре
60 минута по играчу. Затим брзопотезни слободни турнир у 9 кола, 5 минута по
играчу.
24. јун - Појединачни кадетски рејтинг турнир у 9 кола,темпо игре 30 минута по
играчу. Право учешћа имају рођени 1998.г и млађи. Првих 5 кола би се одиграло
истог дана,а наредног преостала 4 кола.
25. јун – Игра се 6. до 9. коло појединачни кадетски турнир,затим проглашење
победника и посета спортским теренима комплекса ЗТЦ „Бања Врућица“.
Туристички обилазак општине Теслић.
26. јун – Туристички обилазак Бање Врућице. Трансфер Теслић – Бања Лука
(раздаљина 90 километара). Смештај у хотелу „Јелена“ Бања Лука. Обилазак

града,излет на Бањ брдо где се пружа поглед на читаву престоницу. Посета школама
шаха у Бањалуци.
27. јун – Појединачни кадетски рејтинг турнир у 9 кола, темпо игре 15 минута по
играчу (убрзани шах и рејтингује се за рапид ФИДЕ листу). Додела награда.
28. јун - Брзопотезни турнир у 11 кола,темпо 5 минута по играчу. Додела награда и
признања. Сусрет деце РС из
градова(БањаЛука,Приједор,Теслић,Дервента,Бијељина..) са гостима из
Москве,Ст.Петербурга и Осетије.
29. јун – Туристички обилазак града и пријем у мистарству спорта РС.
30. јун – Трансфер Бања Лука – Београд (раздаљина 330 километара)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕСПУБЛИКУ СРПСКА!
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