ШАХМАТЕН КЛУБ

ЕТЪР

III Купа по шахмат Mall Велико Търново
за деца от 12, 10, 8 и 6 години
3 декември 2017
Организатори: Мall

Велико Търново, Шахматен клуб Етър

Дата и място: 03.12.2017
Търново” (ул.”Оборище” 18).

г.,

гр.Велико

Търново,

„Мall

Велико

Право на участие: Първите 70 предварително записани
състезатели, родени след 1.1.2005 г. и подали заявка на е-mail :
svetla_vt@yahoo.com или телефон 0886495921 най-късно до
30.11.2017.
На място се заплаща турнирна такса в размер на 20 лева.
Система на провеждане: Швейцарска система в 6 кръга. Контролата
за игра ще бъде 15 минути на състезател до края на партията, с
добавяне на 5 секунди преди всеки изигран ход, считано от първия.

Турнирът е валиден за български рейтинг по ускорен шах. Времето за
игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL.
Програма:
Дата

03 декември 2017
(неделя)

Час
До 10:30
10:30
11:00
11:45
12: 30
13:30
14:00
14:45
15:30
16:30

Кръг
Записване на участниците
Техническа конференция
І-ви кръг
ІІ-ри кръг
ІІІ-ти кръг
Обедна почивка
ІV-ти кръг
V-ти кръг
VІ-ти кръг
Награждаване
и
закриване

Награди: Победителите в турнира (момче и момиче ) получават Купа
„Мall Велико Търново”. Призьорите във всяка от групите до 12, 10 и
8 години, отделно момичета и момчета, получават златни, сребърни
и бронзови медали и предметна награда. Призьорите до 6 години
(общо) и състезатели без рейтинг получават златни, сребърни и
бронзови медали и предметна награда.
Парични награди по генерално класиране (6):
100 лева 70 лева 60 лева 40 лева 30 лева 20 лева
Награди за най-малките участници – момче и момиче
Награди за най-добре представили се участници от ШК Етър
Лакомства и изненади за всички участници!
Томбола с награди!
Очакват ви забавление и приятни емоции!
Класиране: Класирането е в зависимост от броя на спечелените
точки. В случай на равенство се прилагат следните допълнителни
показатели:
Редуциран Бухолц (–1); Бухолц; Брой победи; Зонеборн-Бергер
Главен съдия: Николай Йорданов– Международен съдия на ФИДЕ

