3-ти Мемориал Димитър Георгиев
02-03 септември 2017 г.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
Турнирът се провежда в памет на кмс Димитър Георгиев и има за цел да се
отдаде почит на неговото дело като шахматист, треньор, организатор и
пропагандатор на шахматната игра.
ОРГАНИЗАТОР:
Тони Георгиева със съдействието на БШС.
ДАТИ И МЯСТО:
Провежда се на 2 и 3 сепртември 2017 г. Община, гр. Петрич.
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Турнирът се провежда по швейцарска система в 9 кръга. За съставянето на
двойките при жребия се използва помощта на компютър и специализиран
софтуер Swiss Manager. Контролата за игра е 15 минути плюс 10 секунди
допълнително преди всеки изигран ход на състезател. Играе се с електронни
часовници DGT XL.
При игрова контрола с добавяне на време не се разрешава искането на реми
при оставащи по-малко от две минути.
Турнирът се провежда според Правилника на Шахматната игра на ФИДЕ
в сила от 01.07.2017 г.

ПРОГРАМА:
2 септември
12.00 – 13.30 ч. – Регистрация на участниците
13.30 ч. – Техническа конференция
14.00 ч. – 1 кръг
15.00 ч. – 2 кръг
16.00 ч – 3 кръг
17.00 ч. – 4 кръг
18.00 ч. – 5 кръг
3 септември
10.00 ч. – 6 кръг
11.00 ч. – 7 кръг
12.00 ч. – 8 кръг
13.00 ч. – 9 кръг
14.00 ч. – Официално закриване и награждаване
15.00 ч. - Блиц турнир с награден фонд 200 лв.
УЧАСТНИЦИ:
Право на участие в турнира имат състезатели заплатили турнирна такса, както
следва:
Ученици и ветерани – 10 лв.
Всички останали – 20 лв.
Международните гросмайстори са освободени от турнирната такса
КЛАСИРАНЕ:
Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на
равенство, като допълнителен показател за определяне на по-предно класиране
ще се прилагат следните показатели:
1. Бухолц Медиана
2. Бухолц
3. Брой победи
4. Натрупване

НАГРАДИ:
I – 600 лв.
II – 500 лв.
III – 400 лв.
IV – 300 лв.
V - 200 лв.
VI - 150 лв.
VII - 100 лв.
VIII - 80 лв.
IX - 70 лв.
X- 50 лв.
Специални награди:
Жени:
I – 100 лв.
Състезатели до 20 г.
I – 50 лв.
Ветерани 65+
I – 50 лв.

Местен състезател
I – 50 лв.
Състезатели с ФИДЕ рейтинг до 2000
I – 100лв.
II – 80 лв.
III - 70 лв
Състезатели без ФИДЕ рейтинг
I – 50 лв.
Наградите не се делят, а се разпределят според точното крайно класиране. В
случай, че участник може да получи 2 награди (по генерално класиране и
специална), той взема само една от тях – по-голямата по стойност. В случай на
равни награди се получава тази по генерално класиране.Наградите по категории
се раздават при минимум 3 участника от категория.
Възрастта за специалните награди се определя към 01.01.
СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Турнирът се ръководи от гросмайстор Венцислав Инкьов, международен съдия.
Решенията на главния съдия са окончателни.
НАСТАНЯВАНЕ:
Организаторите не поемат ангажименти относно настаняването на участниците!
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:
Гошо Григоров - директор на турнира
e-mail:goshogrigorov@abv.bg
тел: 0888 498060

