УСЛОВИЯ
за провеждане на верига от турнири
за купа „Веселин Топалов“- 2016-2017
Турнирите се организират от шахматен клуб
“Веселин Топалов`2006“
Време и място на провеждане:
През периода септември 2016– април 2017 в град Варна ще бъдат
проведени 7 турнира
Петият турнир“За купа „Веселин Топалов“ ще се проведе
на 15 януари 2017 г. в Двореца на културата и спорта - Варна
В турнира могат да участват всички желаещи шахматисти с
ELO до 2200 , внесли турнирна такса 20 лв.(за ученици и
сеньори- над 65г.- 10 лв.).
Турнирът се провежда в 7 кръга по швейцарска система
Контрола за игра: 20 минути на състезател + 5 секунди на
ход, считано от първия.
Програма на турнира:
неделя – 15 януари
9:30 – Записване на участниците
10:00– Техническа конференция и начало на 1-ви кръг
18.00 – награждаване на победителите и закриване на
турнира
7.Класиране
Класирането се извършва според броя на набраните точки.
При равенство се прилагат следните допълнителни показатели:
1. Бухолц
2. Редуциран Бухолц-1
3. Брой победи

4. Зонеборн-Бергер
Награден фонд – 100% от събраните турнирни такси.
Допълнителните награди се присъждат както следва:
При 3-5 участника в една група – 1 награда,при 6-8 участника – 2
награди, при 9 или повече участника- 3-4 награди.
Първите трима в крайното класиране от веригата получават
правото да участват без турнирна такса в ХІ Международен
фестивал „Варна“през 2017 г. За крайното класиране се вземат 5те най-добри резултати от седемте турнира.
Определянето на крайните победители става според броя на
получените точки.
2. Турнир „Шах в Двореца-1600“
В турнира могат да участват всички желаещи шахматисти с
ELO до 1600, внесли тунирна такса 10 лв.
Турнирът се провежда в 7 кръга по швейцарска система. За
съставяне на двойките се използва програмата ”Swiss Manager”.
Контрола на игра: 20 минути на състезател + 5 сек. на ход.
Програма на турнира:
неделя - 18 декември
9:30 – Записване на участниците
10:00 – Техническа конференция и начало 1-ви кръг
16:00 – Закриване и награждаване на победителите
Награди за участници до 8, 10 и 12 години: I-во, II-ро и
III-място – грамоти, медали
Турнирите ще се представят за национално градиране.
Първите трима в крайното класиране от веригата в групите
до 8, 10 и 12 години получават правото да участват без турнирна
такса в XХІ международен фестивал „Надеждите на света” –
2017г.
Главен съдия: Димитър Янев
За справки и заявки на тел. 052 64 28 77 или 088 60 25 403
или на chessvarna@abv.bg, -Борис Христов

