НАЦИОНАЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ
КУПИ НА БЪЛГАРИЯ „РИЛА”- 2017

РЕГЛАМЕНТ

г. за МЪЖЕ и ЖЕНИ - Блиц и Ускорен шах
Организатори: Шахматен клуб „Капабланка 97” – гр. Дупница и ОБЩИНА
ДУПНИЦА
1. Дата и място на провеждане: 14-15.10.2017г, гр. Дупница.
Блиц - 14.10. и Ускорен шах-15.10.2017 г. в Сградата на Община Дупница.
2. Контрола за игра:
- блиц – 3 мин. + 2 сек. за всеки изигран ход; 9 кръга.
- ускорен шах – 12 мин. + 4 сек. за всеки изигран ход; 9 кръга.
3. Програма:
 14 oктомври2017 г.– Национална индивидуална купа по БЛИЦ за
мъже и жени в 9/девет/ кръга + отборно класиране.
– регистрация от 12 до 13.45 ч.
13.45 ч. –техн. конференция
14.00 ч. – първи кръг . ./ през 15 мин/ . . 17.00 - единадесети кръг
17.30 ч. – награждаване и закриване на турнира.
 15 октомври2017 г. – Национална индивидуална купа по УСКОРЕН
ШАХ за мъже и жени в 9/девет/ кръга + отборно класиране.
09.00 –10.00 ч. –регистрация и техническа конференция.
10.00 – първи кръг....../през 40 мин. кръг с почивка след 4 и 8/.
18.00- награждаване и закриване на турнира.

4. Право на участие: /За ОТБОРНО класиране – мъже 4 , жени 2/.
Всички желаещи, които са заплатили турнирна такса както следва:
20 лв. за уск. шах и 10 лв. само за блиц./до 14 г. и над 65 г – 15 и 8 лв./
25 лв. за уч-е и в двата т-ра. /дупничани, до14г. и над 65г - 15 лв/
5. Награден фонд:
* Блиц:
1.-60лв., 2.-50., 3.-40лв., 4.-30лв., 5.-20лв.,
жени – 1.-40лв., 2.-30лв.,3.-20лв.
 Ускорен шах:
1. място - 150 лева + купа

Жени:

2. място – 100 лева,

1. място – 50 лв. + купа,

3. място – 70 лева ,

2. място - 30 лв,

4. място – 40 лева,

3. място – 20 лв.

5. място – 40 лева,
6. място - 30 лева,
7. място – 20 лева,
8. място - 20 лева.
Специални награди: юноша до 14 г.: - 20 лв. девойка до 14 г.: - 20 лв.
Ветерани над 60 г.: 1. - 40лв., Състезатели от Дупница: 1. - 40лв., 2.-20лв.
***ОТБОРНО

Блиц: на техн. конференция

***ОТБОРНО

Ускорен шах: на техн. конференция

При право на две награди се получава по – голямата, а ако са еднакви се
взима тази в генералното класиране.

6. Класиране: Според набраните Точки и в случай на равенство се
прилагат следните допълнителни показатели: Бухолц-медиана, Бухолц,
Брой победи, Натрупване и др.
За ОТБОРНОТО класиране при мъжете се вземат предвид набраните
точки от четиримата най добре представили се мъже иза жените две
жени от клуб.

7. Настаняване: хотел „Универсал”-гр.Дупница, тел. 0888896918
хотел „Рила” – гр. Дупница, тел. : 089791990

Заявки за участие: Георги Бедников, тел. 0896631643,
Е-mail: ste.vas@abv.bg
за Уск.шах – до 09.50 ч. на 15.10.за Блиц – до 13.45 ч. на 14.10.2017г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ . ЩЕ СТЕ ДОБРЕ ДОШЛИ.

ТУРНИРИТЕ ВАЖАТ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН И БЪЛГАРСКИ РЕЙТИНГ

