ПЪРВИ ОТКРИТ ТУРНИР ПО УСКОРЕН ШАХМАТ
МЕМОРИАЛ „СТОЯН ПЕНЧЕВ” (26.11.2017)

За състезатели с международен рейтинг по стандартен (класически)
шах до 2200

Организатор: ШК „Хан Тервел”, СКШ „Хармония” Шабла и Община
Тервел.
Място на провеждане: Ученическият стол на СОУ „Йордан Йовков”, гр.
Тервел.
Цели и задачи: Популяризиране на шахматната игра сред подрастващите
и любителите в града и Общината.
Система на провеждане: Турнирът ще се проведе в 7 или 9 кръга по
Швейцарска система. Контрола за игра: 15 минути + 5 секунди на ход до
завършване на партията. Двойките се определят със съдийска програма.
*Организаторите си запазват правото на промени във формата,
програмата, контролата за игра, разпределението на наградите и др.!
Право на участие: Право на участие имат всички български и
чуждестранни състезатели, одобрени от организаторите, с международен
рейтинг по стандартен (класически) шах не по-висок от 2200 към
01.11.2017, подали заявките си в срок до 24 ноември на тел: 0887/765039 –
Красимир Георгиев или 0885/132468 – Деян Димитров,
deqn_pei4ev@abv.bg
Такса за участие: Ветерани над 60 години и ученици до 18 години – 10
лева. Всички останали – 20 лева.
Класиране: Класирането се извършва според броя на събраните точки.
При равенство се прилагат следните допълнителни показатели: 1. Бухолц
Медиана, 2. Бухолц, 3. Брой победи, 4. Бергер.
Награди: Общият гарантиран награден фонд на турнира е 800 лева.
Основни награди: 1. 120, 2. 90, 3. 80, 4. 70, 5. 60, 6. 50

Ветерани над 60 години: 1. 40, 2. 20
Най-добре представил се местен състезател: 1. 70, 2. 50, 3. 30
Юноши и девойки до 10 и 12 години: 1. 30 + медал, 2. 20 + медал, 3. 10 +
медал в двете възрасти.
Програма: 10:00-11.00 – записване на участниците, техническа
конференция, откриване, първи кръг. Закриване и награждаване – 15-30
минути след края на последния кръг.
Допълнителна информация: 0887/765039 – Красимир Георгиев или
0885/132468 – Деян Димитров, deqn_pei4ev@abv.bg

