ОМЛАДИНСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ "ПАРАЋИН"
35250 Параћин, Лазе Лазаревића 25
матични број: 17770900, ПИБ: 106438367

ПРВЕНСТВО УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
са територије општине Параћин за школску 2017/2018. год.
- 9. МАРКОВ ТУРНИР Пропозиције такмичења
Омладински шаховски клуб "Параћин", под покровитељством Фондације Марко
Тодоровић, организује појединачно и екипно првенство ученика основних школа са
територије општине Параћин у шаху за школску 2017/2018. годину.
Првенство ће се одржати у суботу 12. маја 2018. год. у медијатеци Технолошке
школе у Параћину, са почетком у 10 часова. Долазак такмичара предвиђен је до 9.30.
Отварање првенства заказано је за 10 часова а церемонија затварања првенства и додела
награда је планирана за 15.30 часова.
Паралелно ће се одржати два одвојена појединачна такмичења и то: у категорији
дечака и у категорији девојчица. Сви пријављени такмичари (посебно у групи дечака и
групи девојчица) играће појединачни турнир по швајцарском систему у 7 кола са темпом
игре од по 15 минута по играчу за целу партију.
Награде ће се доделити посебно за појединачни и за екипни резултат по следећем
принципу:
Појединачна конкуренција
Доделиће се медаље за по три најуспешнија такмичара у конкуренцији ученика првог до
четвртог разреда и петог до осмог разреда, посебно у конкуренцији дечака а посебно у
конкуренцији девојчица (укупно 12 медаља).
Првопласирани такмичари у свакој од 4 такмичарске категорије добиће пехар у трајно
власништво, као и новчану награду од по 5.000 динара.
Екипна конкуренција
Пласман у екипној конкуренцији рачунаће се тако што се сабирају поени 4 најбоља
представника једне школе у конкуренцији дечака и 2 најбоља представника једне школе у
конкуренцији девојчица. Чланови екипа три првопласиране школе добиће медаље а
победничке екипе пехаре у трајно власништво, као и специјалне вредне поклоне од стране
покровитеља, Фондације Марко Тодоровић.
Право учешћа имају ученици свих 8 матичних школа са територије општине
Параћин. Препоручује се да школе одаберу најбоље представнике по старосним
категоиријама у обе конкуренције.
Све школе су обавезне да најкасније до среде 9. маја доставе спискове својих
представника, који ће обавезно садржати име и презиме и разред који ученик похађа.
Спискови се требају доставити електронском поштом на адресу: info@paracinchess.rs а
потребне информације се могу добити и путем телефона: 069/689-093 (Тања Стојковић)
или 063/439-497 (Саша Јевтић).
Шаховске гарнитуре и часовнике обезбедиће организатор такмичења у сарадњи са
школама које су добиле опрему из донације од стране Фондације Марко Тодоровић.
Позивају се све школе да обавезно узму учешће у овом такмичењу, у обе
конкуренције, и тако дају свој допринос популаризацији шаха међу младима у Параћину.
у Параћину:
10.04.2018. год.

за ОШК "Параћин"
мр Саша Јевтић, председник

