
 
 

 

Аматерски ОПЕН (за играче испод 2400) 

9-16. јануар 
 

Основни подаци о турниру: 

ОПЕН турнир за играче са рејтингом испод 2400. Турнир се 
рејтингује код ФИДЕ за стандардни шах. Игра се 9 кола са 
темпом игре од 90 минута + 30 секунди додатка по потезу.  
Наградни фонд: 210.000 дин.* 
Редовне награде: 190.000 дин. 

50.000, 38.000, 25.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000, 8.000, 
6.000 и 6.000, укупно 10 награда 
Специјалне награде: 20.000 дин. (укупно 4 награде) 
*Наградни фонд је гарантован уколико буде мин. 100 играча. 
Пријава је могућа до 9. јануара до 14:00 
 

Брзопотезни ОПЕН турнир 1 

12. јануар 

 

Основни подаци о турниру: 

Турнир почиње у 10:00 и пријаве се примају до 09:45. Игра се 
11 кола по швајцарском систему, са темпом игре 3 мин. + 2 
сек. Турнир се рејтингује код ФИДЕ за брзопотезни шах. 
Наградни фонд: 40.000 дин. и исти је гарантован ако наступи 

минимум 80 играча. 
 

Рапид ОПЕН тунрир 

15. јануар 

 

Основни подаци о турниру: 

Турнир почиње у 10:00 и пријаве се примају до 09:45. Игра се 
9 кола по швајцарском систему, са темпом игре 10 мин. +  
5 сек. Турнир се рејтингује код ФИДЕ за убрзани шах. 
Наградни фонд: 80.000 дин. и исти је гарантован ако наступи 

минимум 80 играча. 
 

Међународни турнир "Престиж 2023" - ОПЕН A 

17-23. јануар 
 

Основни подаци о турниру: 

ОПЕН турнир за играча са рејтингом ≥2000. Организатор може 
да укључи и играче са нижим рејтингом и то 1900-1999 (макс. 
10 играча), испод 1900 (макс. 5 ирача). Играће се 9 кола, са 
темпом игре од 90 мин. + 30 секунди по играчу. 
Турнир се рејтингује код ФИДЕ и исупуњава услове за норме 
за WIM, WGM и IM.  
Наградни фонд: 205.000 дин.* 

80.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 и 10.000, ук. 6 награда.  
*Наградни фонд је гарантован уколико буде мин. 50 играча. 
 

Међународни турнир "Престиж 2023" - ОПЕН Б 

17-23. јануар 

Основни подаци о турниру: 

ОПЕН турнир за играче са рејтингом испод 2000. Турнир се 
рејтингује код ФИДЕ и игра се 9 кола са темпом игре од 90 
мин. + 30 секунди по играчу. 
Наградни фонд: 180.000 дин.* 
Редовне награде: 156.000 дин. 

50.000, 36.000, 25.000, 20.000, 15.000 и 10.000, ук. 6 награда 
Специјалне награде: 24.000 дин. (укупно 3 награде) 
*Наградни фонд је гарантован уколико буде мин. 60 играча. 
 

Пријава за ОПЕН А / Б је могућа до 17. јануара до 14:00 
 
-Сви турнири се играју на базенима "Престиж" у Параћину 
-Организатор обезбеђује шаховску опрему за сва такмичења 

Брзопотезни ОПЕН турнир 2 

22. јануар 

 

Основни подаци о турниру: 

Турнир почиње у 10:00 и пријаве се примају до 09:45. Игра се 
11 кола по швајцарском систему, са темпом игре 3 мин. + 2 
сек. Турнир се рејтингује код ФИДЕ за брзопотезни шах. 
Наградни фонд: 40.000 дин. и исти је гарантован ако наступи 

минимум 80 играча. 
 

-Новчане награде (стандардни шах) биће исплаћиване на 
текуће рачуне преко нашег партнера outpostchess.com 
 

Уписнина: 
 

ААммааттееррссккии  ООППЕЕНН  ((ззаа  ииггррааччее  ииссппоодд  22440000))  

ВМ и ИМ 0 дин. 

жене и 2007. и млађи 3000 дин. 

сви остали играчи 3500 дин. 

ММееђђ..  ттууррнниирр  ""ППрреессттиижж  22002233""  ––  ООППЕЕНН  AA 

ВМ и ИМ 0 дин. 

ЖВM, ЖИМ, 2300+ 3000 дин. 

рејтинг 2100-2299 4500 дин. 

рејтинг 2000-2099 7000 дин. 
рејтинг 1900-1999 12000 дин. 

рејтинг испод 1900 18000 дин. 
ММееђђ..  ттууррнниирр  ""ППрреессттиижж  22002233""  ––  ООППЕЕНН  ББ  

жене и 2007. и млађи 3000 дин. 

сви остали играчи 3500 дин. 

ББррззооппооттееззннии  ООППЕЕНН  ттууррннииррии  11  &&  22 

ВМ 0 дин. 

сви остали играчи 500 дин. 

ББррззооппооттееззннии  РРААППИИДД  ттууррнниирр 

ВМ 0 дин.  

сви остали играчи 1000 дин. 

-Уписнине важе само за играче са СРБ листе. Играчима који 

уписнину за турнире по стандардном темпу игре уплате до 
31.12.2022. године организатор на турниру враћа 500 динара 

по турниру. 
 

Смештај: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Информације и резервације: 

Саша Јевтић +381 63 439497 (WhatsApp, Viber) или мејлом: 
info@paracinchess.rs или sasajevtic@yahoo.com 
 

https://www.outpostchess.com/
mailto:info@paracinchess.rs
mailto:sasajevtic@yahoo.com

