
 

 

 

          ОШ „Жарко Зрењанин“          Град Зрењанин         Шаховски савез Зрењанин 

Екипно Првенство ученика основних школа 

Средњобанатског округа шаху за школску 2017-18. годину 

Р А С П И С 

НАЗИВ:   „Екипно првенство ученика основних школа Средњобанатског округа у 

шаху за школску 2017-18. годину“ 

ВРЕМЕ:   недеља,  22. април 2018. године од 15 часова 

МЕСТО:   ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78 

ТУРНИР:   Екипно такмичење се игра на 6 табли. Екипа мора да има најмање 2 

ученице и најмање 2 ученика. На прве 2 табле играју ученици, на последње 2 

ученице, док је на трећој и четвртој табли избор слободан. Екипа може имати и три 

резерве: две резерве за прве четири табле и једну резерву за последње две табле. 

Екипа може започети меч ако је присутно минимум 3 члана екипе. 

СИСТЕМ:   Игра се 7 кола, „Швајцарски систем“ (могуће промене на лицу места, у 

зависности од броја пријављених екипа), уз коришћење програма SwissManager. 

Темпо игре је 15 минута по играчу. Игра се по правилима убрзаног шаха. 

У случају да је екипа слободна, добија 3 меч бода и 3,5 поена. 

Напомена:  Партија се губи, након 2. (ДРУГОГ) немогућег потеза ! 

ПРИЈАВЕ:   Пријаве екипа до четвртка, 19. априла 2018. године, или на сам дан 

такмичења, до 14:30 часова и то: 

    -  поштом, на адресу школе:  Ђурђа Смедеревца 78, 23000 Зрењанин, 

    -  телефоном:  062/517-308  Ивана Бошњак (директорица ОШ „Жарко Зрењанин“), 

    -  на e-mail:  oszarko@oszzrenjanin.edu.rs   или   samolovacs@yahoo.com. 

Потребно је навести име, презиме, разред сваког играча, као и основни састав екипе. 

ОРГАНИЗАЦИЈА:   ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин, ШС Зрењанин 

КОНТАКТ:   062/517-308  Ивана Бошњак (директорица ОШ „Жарко Зрењанин“), 

      062/803-26-24  Самоловац Саша (координатор за Зрењанин) 

Све екипе треба да понесу 3 комплета фигура и исправних шаховских часовника. 

НАГРАДЕ:   Само првопласирана екипа, пласираће се на Републичко такмичење, 

а за три првопласиране, као и за сваког такмичара/ку су обезбеђене дипломе. 

       Зрењанин,                            директор школе                  председник ШС Зрењанин 

     8. март 2018.                      _________________                    _________________ 

                                                      Ивана Бошњак                          Саша Самоловац 


