
 Шаховска федерација на Македонија  
 Бр. 11-22/ март , 2022 година  

 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 2022 
Скопје, 29 април - 05 мај 2022 

 

1.  Отвореното   првенство   на Република Северна  Македонија  ќе  се  одржи  во  Хотел 

„Континентал“ во Скопје, од 29 април до 05 мај 2022 година,во организација на Шаховската 

федерација на Македонија.   

 

2.  Турнирот е од отворен карактер за сите играчи со FIDE ID код кои се наоѓаат на македонската 

рејтинг листа. Се игра по Швајцарски систем од девет (09) кола и се рејтингува во ФИДЕ.  

Важат Правилата на  FIDE. Пријавување се прави на е-маил: slakinski@yahoo.com најдоцна до 27 

април 2022 година. 

 

3.  Партиите се играат по следниот распоред:  

 

29 април (петок) 

                                                                    

30 април(сабота) 

01 мај (недела) 

16:00 – 16:30 потврдување присуство во сала за игра 

17:30  коло I 

10:00 коло II        17:30 коло III 

17:30 коло IV 

02 мај (понеделник) 10:00 коло V       17:30 коло VI 

03 мај (вторник) 17:30 коло VII 

04 мај (среда) 17:30 коло VIII 

05 мај (четврток) 17:30 коло IX 

22:00  Прогласување на победници 
  

4.  Темпото на игра е 90 минути за целата партија, со додавање на 30 секунди за секој одигран потег, 

почнувајќи од првиот. 

 

5.  Партиципација учество на турнирот  

 

шахисти без рејтинг 1.500 денари 

шахисти со рејтинг помал од 2000 1.200 денари 

шахисти со рејтинг 2000-2199    900 денари  

шахисти со рејтинг 2200-2299    600 денари 

 

 

Шахисти со меѓународни титули(ФМ,ИМ и ВМ), како и шахисти со рејтинг над 2300 поени се 

ослободени од плаќање партиципација.  

 

6.  Цени на услуги во Хотел Континентал Скопје 

 

Хотел Тип на соба Цена на ноќевање со појадок 

„Континентал„ Скопје Двокреветна 1.900 денари 

 Еднокреветна 2.500 денари 
 

mailto:slakinski@yahoo.com


  

7.  Организаторот обезбедува шаховски комплети за сите учесници. 

8.  Играч, кој нема да се појави на шаховската табла  15 минути по почетокот на колото, ќе ја загуби 

партијата (толеранција на доцнење 15 минути). 

9.  Дисциплина 

Забрането е носење мобилни телефони или други електронски уреди во салата за игра.  

Казна е губење на партијата.  

Снимање е дозволено во првите 15 минути.  

Според ФИДЕ Правилата, сите играчи кои ги завршиле своите партии треба да го напуштат 

просторот за игра.  

 

10.  Секој играч може да земе максимум едно “слободно коло” најдоцна до пред завршувањето на 

претходното коло. За слободното коло играчот добива половина поен. Слободното коло може да 

се земе до - заклучно со 6 коло. 

  

11. Наградниот фонд е 240.000 денари,   поделен на 10 редовни и 5 специјални награди. 

 

Регуларни награди (220.000) денари: 

I. Место 

II. место 

III. место 

IV. место 

V. место 

VI. место 

VII. место 

VIII. место 

IX. место 

X. место 

60.000 

42.000 

32.000 

24.000 

16.000 

12.000 

10.000 

  9.000 

  8.000 

  7.000 

Првите 5(пет) награди се делат по Хортов систем, а наградите од 6-10 место не се 

делат. 

 

Специјални награди (20.000) денари: 

I. најдобар  млад играч до 18 години (родени 2004 и помлади) 

1) место 

2) место 

 

5.000 

3.000 

  

II. најдобар ветеран преку 65 години (родени 1957 и постари) 4.000 

III. најдобар играч со рејтинг до 2100 4.000 

IV. најдобар играч со рејтинг до 1800   4.000 

 

Овие награди не се делат.  

Играч може да освои само една награда- поголемата.  

 

При еднаков број на поени одлучува:   

1. бухолц -1 (без најлошиот противник)  

2. бухолц (целосен) 

3. поголем број победи  

4. прогрес  

5. скратен прогрес  

 

 

12. Натпреварите ќе се одвиваат според Протоколот за шаховски натпревари во услови на пандемија, 

одобрен од Министерството за здравство, заради ситуацијата со вирусот КОВИД 19. 

 Споменатиот Протокол е составен дел на овој Распис. 



13. Натпреварувачите се должни пред почетокот на натпреварите да поднесат Изјава дека се здрави 

и дека се свесни за ризикот од трансмисија на вирусот и дека самите ја сносат одговорноста за 

возможноста од разболување од вирусот КОВИД 19. 

За малолетни лица Изјава потпишана од родителите. 

14. Победникот на турнирот е првак на Република Северна Македонија за 2022 година.  

  

 Скопје,20.03. 2022                                                                                   Шаховска федерација на Македонија 

Марјан Митков, Секретар 
 


