Купа „Димитровград 4”
20,21.05.2017
Турнира е верига от седем състезания. Очаква се тя да завърши на
02.09.2017г. – празника на град Димитровград. Организаторите
считат, че е по-добре да има допълнителни награди на празника на град
Димитровград, отколкото да няма. 02.09.2017 не е толкова далеч и
доста души ще бъдат приятно изненадани с допълнителни награди.
1. Организатори : ШК Димитровград
2. Място на провеждане : В залата за игра на ШК Марса в град Хасково, в
бивше ОСО на ул. Средна гора № 6
3. Право на участие: Всички заплатили турнирна такса, както следва:
1. Деца до 14 г. (вкл.), жени и ветерани – 12 лева
2. Всички останали – 15 лева.
Желаещите бай могат да го направят от първи до трети кръг (вкл.)
4. Контрола : 30 мин. + 15 сек.
5. Награди: 1. 120 лева 2. 80 лева 3. 50 лева 4. 30 лева 5. 20 лева
Специални награди:
За ФИДЕ ЕЛО до 1650 – медал + 40 лева (При над 5 участника в група.)
За ФИДЕ ЕЛО до 1900 – медал + 60 лева (При над 5 участника в група.)
Детски специални награди: медали . (При над 5 участника.)
Призовавам всички към честна игра. Бъдете спортисти. Покажете своите
шахматни знания Звъненето на телефоните по време на партия Е
разрешено.
Предварителна програма на турнира: 20 май 2017г.
До 14:00 записване и техническа конференция
14:00 – 14:30 – организационно и съдийско време
14:30 – 16:00 – първи кръг
21 май
9:00 – 10:30 – втори кръг
10:30 – 12:00 – трети кръг
12:30 – 14:00 – четвърти кръг
14:00 – 15:30 – пети кръг
16:00 – по преценка на съдията – шести допълнителен кръг
Кръговете зависят от броя на участниците и ще се обевят преди
началото на състезанието.
За заявки за участие и всякакви други въпроси:
valkovvlado@abv.bg 0988827264
Желаещите да играят само на 21 май могат да пуснат бай. Според
системата бай всеки състезател има право на почивка една партия
от 1-ви до 3-ти кръг вкл., като печели половин точка без игра.
Членовете на ШК Димитровград участват без турнирна такса.

