1-ви турнир по класически ШАХМАТ за купа „Русе”
29 Април - 1 Май 2017 г. гр. Русе
Цел и задачи: Турнирът се провежда с цел популяризирането на шахматната игра.

Организатори:
Място и време на провеждане: 29 Април - 1 Май 2017 г. в хотел „Теодора Палас”, гр. Русе
Право на участие: Право на участие имат всички шахматисти с ЕЛО < 2200, подали своевременно заявка и
заплатили турнирна такса от 25 лв.
Заявките се подават на е-mail: g.v.pavlov@abv.bg
Моля подавайте три имена, години, ЕЛО.
Записване до 18:00 ч. на 24 Aприл 2017 г.
Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта http://chessresults.com/tnr269574.aspx?lan=11
Турнирът е валиден за международен и национален рейтинг по класически шах.
Система на провеждане: Турнирът се провежда по Швейцарска система в 7 кръга. За съставяне на двойките
се използва програмата „Swiss Manager“.
Класиране: Класирането е според набраните точки. В случай на равенство в точките се тегли жребий между
следните допълнителни показатели:
1. Лична среща; 2. Бухолц (-1); 3. Бухолц; 4. Брой победи; 5.Перформанс
Контрола на времето за игра: 60 мин. + 30 сек. на състезател за завършване на партия.
Програма:
Събота 29 Aприл 2017 г.
13:00 ч. – Записване
13:45 ч. – Техническа конференция
14:00 ч. – 1-ви кръг
17:00 ч. – 2-ри кръг

Неделя 30 Aприл 2017 г.
9:30 ч. – 3-ти кръг
12:30 ч. – Обедна почивка
14:00 ч. – 4-ти кръг
17:00 ч. – 5-ти кръг

Понеделник 1 Май 2017 г.
9:00 ч. – 6-ти кръг
12:00 ч. – Обедна почивка
13:00 ч. – 7-ми кръг
16:00 ч. – Награждаване и закриване
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави промени в програмата на
турнира. Състезателите следва да са своевременно уведомени за евентуални промени.
Награди:
Основни награди:
I-ва
II-ра

250 лв. + златен медал и купа „Русе”
200 лв. + сребърен медал

III-та
IV-та

175 лв. + бронзов медал
150 лв.

Допълнителни награди:
ЕЛО < 2000
I-ва
175 лв.
II-ра
150 лв.
III-та
125 лв.

ЕЛО < 1800
I-ва
150 лв.
II-ра
125 лв.
III-та
100 лв.

EЛО < 1600
I-ва
100 лв.
II-ра
75 лв.
III-та
75 лв.

Класирал се на 29 място – 50 лв.
Ветеран
– 100 лв.
Жена
– 100 лв.
Директор на турнира: FM Ростислав Раев
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев IA mitkoiliev@gmail.com 0888955542
Организаторите гарантират обявения награден фонд!
Наградите не се делят, а се дават по турнирен коефициент.
Настаняване:
В хотел „Теодора Палас”, на тел.: 082 590 000, 0892 254 925
10.1. Двойна стая – 70 лв. с включена закуска
Доплащане за трети човек - дете до 12 г.
Доплащане за трети човек - възрастен

- 12,00 лв.
- 30,00 лв.

За допълнителна информация: инж. Георги Павлов 0888 636 986, или на e-mail: g.v.pavlov@abv.bg

