ЧЕТВЪРТИ ОТКРИТ ТУРНИР ПО ШАХМАТ

за купата на кмета на Община МАРИЦА
14 октомври 2018 г, Царацово

под егидата на кмета на Община Марица Димитър Иванов и
с домакинството на кмета на с. Царацово Димитър Петров
Организатори: Община Марица и Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията – 1926“ –
Царацово.
Място за игра: Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията – 1926“ - Царацово.
Право на участие: Всички състезатели подали своевременно заявка и заплатили турнирна
такса.
Система: Турнирът ще се проведе в 7 кръга по Швейцарска система. За съставяне на двойките,
ще се използва утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
Контрола за игра:
Всеки състезател ще има по 10 минути за завършване на партията с 10 секунди добавено време
на ход. Времето за игра ще се измерва с дигитални часовници.
Програма на турнира:
Записване до 09:30 ч.
Техническа конференция: 09:45 ч.
I кръг: 10:00 ч.
II кръг: 10:45 ч.
III кръг: 11:30 ч.

IV кръг: 12:15 ч.
V кръг: 13:45 ч.
VI кръг: 14:30 ч.
VII кръг: 15:15 ч.
Закриване и награждаване: 16:30 ч.

Такса за участие: 15 лева
Ученици и сеньори над 60 г. – 10 лв., за жители на Община Марица - безплатно.
Награди: Победителят получава купа и парична награда. Всички деца до 8, 10, 12 и 14 години,
класирали се на призово място получават медал и грамота.
Парични награди, осигурени от Община Марица:
I място:
150 лв.
V място:
50 лв.
II място:
120 лв.
VI място:
20 лв.
III място:
100 лв.
VII място
20 лв.
IV място:
70 лв.
VIII място:
20 лв.
Специални награди:
Жени
I място:
30 лв. Деца до 14 години
I място:
Местен състезател
I място:
30 лв. Деца до 12 години
I място:
Сеньори над 60 години
I място:
30 лв. Деца до 10 години
I място:
Неградирани:
I място:
30 лв. Деца до 08 години
I място:
Специалните награди са гарантирани при минимум 5 състезатели в група. Наградите
делят, а при право на две награди се взема по-голямата.

30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
не се

Класиране: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство
се прилагат следните допълнителни показатели: Бухолц -1; Бухолц; Брой победи; ЗонеборнБергер
Заявки за участие:
Заявки за участие до 10 октомври 2018 г. на следния имейл: polendak@gmail.com

