КУПА « ГЕНЕРАЛ СТЕФАН ТОШЕВ »
16.06. 2017 г., град Генерал Тошево
ОСМИ ОТБОРЕН ТУРНИР
ПО УСКОРЕН ШАХМАТ
ВТОРИ ИНДИВИДУАЛЕН ТУРНИР
ПО УСКОРЕН ШАХМАТ
под патронажа на Валентин Димитров, кмет на Община гр. Генерал Тошево
Организатори: Община град Генерал Тошево, ЦСО - ШК Енергия 21 гр. Добрич
Дата и място: 16.06.2017 г., ресторант „Свети Георги” - гр. Генерал Тошево
Право на участие: малки и големи представители на шахматни клубове от България,
Русия, Румъния и Беларус.
Отборният турнир се провежда по групи с предварително одобрена заявка.
1. Момчета до 12 г. /B12/ .
2. Момичета до 12 г. /G12/ .
Всеки отбор за момчета е в състав от четири състезатели с една резерва, при
момичета отбора е в състав от три състезателки с една резерва. Състезателите са
родени след 01.01 .2005 г. В отбор на момчета може да участват момичета.
Индивидуалният турнир е валиден за междунареден FIDE рейтинг по ускорен
шахмат. Участниците са с рейтинг до 2 200 без ограничение по пол, възраст, но с
предварителна заявка.
Система: Турнирите са масимум в 6 кръга по кръгова или швейцарска система, което
зависи от броя на /отборите/ участниците.
Двойките се съставят с програмата „Swiss Manager“.
Контрола на игра: 15 минути + 5 секунди на ход, считано от първия.
Турнирна такса: в отборният турнир е 10 лева на състезател, а в индивидуалният
турнир е 15 лева на състезател .
Награди: Отборите класирани от първо до трето място се награждават с купа
“ГЕНЕРАЛ СТЕФАН ТОШЕВ“. Първите три отбора и победителите по дъски с
медали.
Победителят в индивидуалният турнир получава купа. Първите трима във
възрастовите групи до 12, 14, 16 и 18 години получават съответно златен, сребърен и
бронзов медал.

Програма:
Дата и ден

16 юни 2017 г.
вторник

Час
12:00 - 12:45
13:00
14:00
14:50
15:40
16:30
17:20
18:10
19:00

Програма
Регистрация
Техническа конференция и официално откриване
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Награждаване и закриване на турнира

Съдийски състав :
Главен съдия Димитър Илиев - Купа « Генерал Стефан Тошев »
Български състезател без FIDE ID, за да се регистрира за участие в индивидуалния турнир трябва да заяви: трите
имена, дата на раждане, пол и електронна поща и внесе еднократна такса от 30 лева в БФШ.

Заявки за участие:
м.с.Тодор Тодоров
e-mail: energy21_dobrich@abv.bg
телефон: 0878 308 075
Заявки за участие се приемат до 10.06.2017 г. Ръководителите трябва да изпратят
списък с трите имена на участниците, с рожденни дати, име на клуба и отбора.

