IV Шахматен мемориал „Марин Станковски“
(10 септември 2022, Раднево)

Място: град Раднево, Общински център за култура „Нончо Воденичаров“
Организатор: ШК „Марица - изток“ – Раднево
Състезателите ще бъдат разделени в два турнира – „А“ и „Б“

ТУРНИР „А“
Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти
заплатили организационна такса в размер на 25 лева, одобрени от
организаторите. От такса за участие се освобождават всички жители
на Община Раднево.
Гарантирано е участието на първите 120 записали се!
Турнирът ще се проведе по швейцарската система в 9 кръга, а за изготвяне
на жребия ще бъде използвана компютърната програма Swiss Manager.
Контрола за игра 10 минути + 5 секунди на състезател за завършване на
партията. Времето ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT.
Валидност на турнира: Турнирът ще важи за международен рейтинг по
ускорен шахмат.
Класирането се извършва според набраните точки. В случай на равенство в
точките се използват следните допълнителни показатели: Резултат от
партиите между състезателите в същата точкова група; Бухолц -1; Бухолц;
Бергер; Брой победи;
Главен съдия: IA Илияна Полендакова
Съдии: IA Мирослав Митев

Награди:
1 място – 400 лева 5 място - 150 лева 9 място – 60 лева
2 място – 300 лева 6 място – 120 лева 10 място – 50 лева
3 място – 250 лева 7 място – 100 лева
4 място – 200 лева 8 място – 80 лева
Специални награди:
Най – добре представил се състезател от Община Раднево – 50 лева
Най – добре представил се състезател до 14 години от ШК „Марица изток“ – 50 лева
Най – добре представил се състезател от 1801 до 2000 ЕЛО
включително - 100 лева
Най – добре представил се състезател от 1601 до 1800 ЕЛО
включително - 100 лева
Най – добре представил се състезател от 0 до 1600 ЕЛО включително –
1 Място - 100 лева
Ветеран над 60 години – 1 Място - 90 лева 2 място – 40 лева 3 място –
30 лева
Най – добре представила се жена – 50 лева
При право на две награди от един състезател, той получава
специалната! Всеки състезател се класира в своята възрастова или
ЕЛО категория и няма право да преминава в по – горна, освен ако не е
заявил, че иска да се състезава в по – горна предварително.
Момчета до 14 години – купа
Момичета до 14 години - купа
Деца до 8 години – 1, 2 и 3 място – медал
Деца до 10 години – 1, 2 и 3 място – медал
Деца до 12 години – 1, 2 и 3 място – медал
Деца до 14 години – 1, 2 и 3 място – медал
Наградите са гарантирани, независимо от броя на участниците!
При право на две награди състезателят получава по – високата!
Програма: Записване на участниците до 9;30 часа на 10 септември 2022-а.
Първи кръг 10;00 часа
Пети кръг 13:45 часа

Втори кръг 10:45 часа
Шести кръг 14:30 часа
Трети кръг 11:30 часа
Седми кръг 15:15 часа
Обедна почивка
Осми кръг: 16:00 часа
Четвърти кръг 13:00 часа
Девети кръг: 16:45 часа
Закриване и награждаване: 18:00 часа
Заявки за участие се приемат до 8 септември: email:
miroslav_mitev90@abv.bg
Организаторите си запазват правото за промени по регламента!
ТУРНИР „Б“
Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти без
FIDE рейтинг по какъвто класически или ускорен шахмат, родени след
31.12.2009-а година, одобрени от организатора и заплатили такса в
размер на 20 лева. От такса за участие се освобождават всички жители
на Община Раднево.
Гарантирано е участието на първите 80 записали се!

Турнирът ще се проведе по швейцарската система в 7 кръга, а за изготвяне
на жребия ще бъде използвана компютърната програма Swiss Manager.
Контрола за игра 15 минути + 5 секунди на състезател за завършване на
партията. Времето ще се измерва с електронни шахматни часовници.
Класирането се извършва според набраните точки. В случай на равенство в
точките се използват следните допълнителни показатели: Резултат от
партиите между състезателите в същата точкова група; Бухолц -1; Бухолц;
Бергер; Брой победи;
Главен съдия: IA Мирослав Митев
Съдия: NA Петранка Драганова
Награди:
Момчета детска градина – 1, 2 и 3 място – медал и предметни награди
Момичета детска градина – 1, 2 и 3 място – медал и предметни награди
Момчета до 8 години – 1 място купа, медал и предметна награда, 2 и 3
място – медал и предметни награди

Момичета до 8 години – 1 място купа, медал и предметна награда, 2 и
3 място – медал и предметни награди
Момчета до 10 години – 1 място купа, медал и предметна награда, 2 и 3
място – медал и предметни награди
Момичета до 10 години – 1 място купа, медал и предметна награда, 2 и
3 място – медал и предметни награди
Момчета до 12 години – 1 място купа, медал и предметна награда, 2 и 3
място – медал и предметни награди
Момичета до 12 години – 1 място купа, медал и предметна награда, 2 и
3 място – медал и предметни награди
ВСИЧКИ МЕДАЛИСТИ ПЕЧЕЛЯТ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ!!!
Всеки състезател се класира в своята възрастова категория и няма право да
преминава в по – горна, освен ако не е заявил, че иска да се състезава в по
– горна предварително.
Програма: Записване на участниците до 9;30 часа на 10 септември 2022-а.
Първи кръг 10;00 часа
Пети кръг 14:20 часа
Втори кръг 10:50 часа
Шести кръг 15:10 часа
Трети кръг 11:40 часа
Седми кръг 16:00 часа
Обедна почивка
Четвърти кръг 13:30 часа
Закриване и награждаване: 17:00 часа
Заявки за участие се приемат до 8 септември email:
miroslav_mitev90@abv.bg Мирослав Митев
Организаторите си запазват правото за промени по регламента!

