ПЪРВИ ОТКРИТ ШАХМАТЕН ТУРНИР
1. Цел и задачи:
Турнирът се провежда с цел популяризиране на шахмата и град Добринище като една
прекрасна дестинация за планински и балнеолечебен курорт.

2. Организатор:
Община Банско

3. Място и време на провеждане:
15.09.2018 г. в хотел Валентино-2, град Добринище (http://valentino2.dobrinishte-bg.com/kartakontakti.html).

4. Право на участие:
Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти, подали своевременно
заявка и заплатили турнирна такса от:
15 лв. + 5 лв. за обяд за всички участници
10 лв. + 5 лв. за обяд за сеньори над 60 г. и участници от община Банско
деца до 14 г. - без такса

5. Система на провеждане:
Турнирът се провежда по швейцарска система в 9 кръга.

6. Контрола на времето за игра:
10 минути + 5 секунди добавено време на всеки ход.

7. 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

8. Съдийство:
Главен съдия е гросмайстор Венцислав Инкьов, международен съдия на ФИДЕ.

9.Програма:
Петък 14.09.2018 г.
Записване до 20,00 ч.
Събота 15.09.2018 г.
09,45 – техническа конференция,откриване на турнира
10,00 – 1 кръг
10,40 – 2 кръг
11,20 – 3 кръг
12,00 – 4 кръг

Почивка за обяд
13,30 - 5 кръг
14,10 - 6 кръг
14,50 - 7 кръг
15,30 - 8 кръг
16,10 - 9 кръг
Награждаване и закриване на турнира от 17.00 ч.

10. Награди:
Генерално класиране:
1.130 лв.
2.100 лв.
3.80 лв.
4.70 лв.
5.60 лв.
6.50 лв.
Специални награди:
Жени:
1.40 лв.
Сеньори над 60 г.:
1.40 лв.
2.30 лв.
3.20 лв.
Деца до 14 г.
1.30 лв.
2.20 лв.
3.10 лв.
Най-възрастен участник - 30 лв.
Участници от община Банско
1.60 лв.
2.50 лв.
3.40 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.
Възрастта за специалните награди се определя към 01.01.

11.Заявки за участие:
Здравко Ценкин
тел: 0889 79 66 68
e-mail:zdrav4o55@abv.bg

