
САБОР 
КУМОВА

ДРАГАЧЕВО  2018

Горачићи, 9-10. јун

n Општина Лучани
n  Центар за културу и спорт  

општине Лучани - Гуча
n  Друштво Драгачево - Драгачеваца 

ван Драгачева и пријатеља 
Драгачева - Београд

n  Црквена општина Горачићи

КОНТАКТ:
ШК Јелица:
064/32-32-910

Културни центар 
Општине Лучани - Гуча 
032/854 110

064/240 230 2
Библиотека Гуча:

Генерални спонзори

Организатори

Покровитељи

Недеља 10. јун у 11.00
Субота 9. у 12.30

Викенд турнир
„Драгачево 2018“

Шаховски клубови „Јелица ПЕП“ – Горачићи, „Младост“  
- Лучани и „Драгачево“ – Гуча у недељу у спортској сали 
ОШ „Горачићи“ организују традиционални турнир под 
називом „Отворени викенд турнир „Драгачево 2018“.
Играће се девет кола по швајцарском систему, компју-
терско паровање (Swiss Manager), темпо игре 15 минута 
по играчу за целу партију. Турнир се игра по правилима 
ФИДЕ за убрзани шах и биће рејтингован.

Организатор обезбеђује и специјалне награде (11.000 
динара) за следеће категорије учесника:

u најбоље пласираног омладинца
u најбоље пласираног ветерана 
u најбоље пласирану шахисткињу
u другопласирана шахисткиња 
u најбоље пласираног играча из Драгачева
u најбоље пласираног играча са рејтингом до 2100 
u најбоље пласираног играча  без рејтина

Котизација за такмичење износи 500,00 динара. За жене и 
кадете котизација износи 300,00 динара. Велемајстори су 
ослобођени плаћања уписнине.
После петог кола организатор је обезбедио ручак
за све учеснике. 

НАГРАДНИ ФОНД
111.000,00 ДИНАРА

1. 22.000,00 дин
2. 16.000,00 дин
3. 14.000,00 дин
4. 12.000,00 дин
5. 10.000,00 дин
6. 8.000,00 дин
7. 6.000,00 дин
8. 5.000,00 дин
9. 4.000,00 дин
10. 3.000,00 дин

Медијски спонзори

Jeличка гибаница

У склопу “Сабора кумова” одржаће се четврти 
пут такмичење у спремању ЈЕЛИЧКЕ ГИБАНИЦЕ у 
категорији ученика, професора, професионалаца 
и аматера.



Сабор кумова Пратеће манифестације

Све је почело пре осам година такмичењем кумова у 
шаху. Из године у годину број кумова се повећавао па 
је такмичење попримило и међународни карактер. Од 
ове године кумови и куме ће се такмичити у неколико 
дисциплина после којих ћемо добити најбољи кумовски 
пар у обе конкуренције.
Цео догађај бише испрађен у драгачевском стилу: 
гибаница, сир, кајмак, свадбарски купус, печење, трубачи 
и вредне робне награде за најуспешније кумове.

Субота 9. јун у 12.00

Субота 9. јун у 19.00

Целовечерњи концерт

Након проглашења победника Сабора, одржаће 
се концерт познатих естрадних уметника, који ће 
трајати до дуго у ноћ.Субота 9. јун у 13.00

Кумовски вишебој

На оброницима планине Јелице, у пријатном 
амбијенту црквене порте у Горачићима, трећи пут 
ове године одржаће се КУМОВСКИ ВИШЕБОЈ. 
Од ове године кумови и куме ће се такмичити у 
неколико дисциплина после којих ћемо добити 
најбољи кумовски пар у обе конкуренције, кума 
и кумова.

Док се најбољи кумови боре за звање најбољег 
кумовског пара, на спортским теренима одржаће се 
неколико пратеће манифестације.

КУМСТВО је старинска народна установа, старија од 
хришћанства. Назив КУМ познат је свим Словенима. 
У писаним изворима спомиње се крајем IX века, 
управо непосредно после примања хиршћанства. 
Кумство се сматрало за светињу, а кум за свеца, јер 
се веровало да од њега зависи породични и домаћи 
напредак.
Кумство није шала. Кум се поштује као и родитељ. 
Кум се први позивао на свадбу, без њега се није 
могло обавити венчање младенаца, за столом се 
посађивао на почасно место. Кумство има вредност 
крвног сродства. Безразложно одбијање кумовања 
је велики грех јер „кумство се не одбија“.

Програм сабора
11.00 Долазак гостију
12.00 Свечано отварање Сабора
12.30 Такмичење у спремању гибанице
13.00 Кумовски вишебој
14.00 Обилазак музеја Горачићке буне
15.00 Саборски ручак
16.00 Предтакмичење трубача 
 за Сабор у Гучи
17.00 Промомоција књига о 
 Драгачеву и Горачићима
18.00 Проглашење победника
 и додела награда
19.00 Целовечерњи концерт

Субота 9. јун у 16.00

Предтакмичење 
трубача за Сабор у Гучи

Најбољи трубачи наступиће на Сабору у оквиру 
квалификација за Сабор трубача у Гучи.


