Записване: Всички деца, отговарящи на възрастовите изисквания,
дали до 30.06.2017 г. своевременна заявка на електронна поща
ritzarbg@gmail.com.

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ШАХМАТЕН ТУРНИР
„КУПА ВИТОША“
Кметство Бистрица (Столична община), „Спортен клуб - Рицар“ и
Народно читалище „Св. Цар Борис I – 1903“ организират
Трети международен детски шахматен турнир „Купа Витоша“
Кога: 1 и 2 юли 2017 г.
Къде: Народно читалище „Св. Цар Борис I – 1903“, с. Бистрица,
ул. Шопско хоро 1

Информация, която трябва да съдържа заявката: трите имена
(на кирилица и латиница), година и дата на раждане, клуб, FIDE
ID и национално и/или международно ЕЛо (ако има такива).
Контрола за игра: 60 минути + 30 секунди на ход на състезател ;
Швейцарска система – 6 кръга.
Турнирът ще важи за национален и международен рейтинг и
ще бъде отразяван на www.chess-rezults.com
Класирането се извършва по броя на набраните точки, а
допълнителни показатели са: медиана - Бухолц, Бухолц, брой
победи и натрупване
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев , mitkoiliev@gmail.com,
0888955542
Програма:

1 юли

09:00 ч. - Записване
09:30 ч. – Откриване и техническа конференция
10:00 ч. – I кръг
Право на участие: Деца, родени след 01.01.2003 г. (с отделно
класиране във възрастовите групи до 8 г., до 10 г., до12 г. и до 14
г., съответно за момчета и за момичета)
Такса: 30 лева

13:00 ч. – Обедна почивка
13:45 ч. – II кръг
16:50 ч. – III кръг

Настаняване: Villa Spago, с. Бистрица - http://spaggo.com/bg/villa/
1-ва стая - двойна (спалня) - 69лв.
2-ра стая делукс (спалня) - 99лв.
3-та стая делукс (спалня) - 79лв.
4-та стая - тройна (спалня + единично легло)- 89лв.
5-та стая - двойна (спалня) - 69лв.
6-та стая - двойна (спалня) - 69лв.
7-ма, 8-ма и 9-та стая - двойни (с единични легла и общ санитарен
възел) - 59лв.
10-та стая - ателие (2 стаи за 4 човека - една спалня и 2 единични
легла) - 99лв.

2 юли
9:00 ч. – IV кръг
12:00 ч. – Обедна почивка
12:30 ч. – V кръг
15:40 ч. – VI кръг
19: 00 ч. – Награждаване и закриване на турнира
Предвижда се съпътстваща
придружители и треньори.

програма

за

родители,

Награди:
-

По генерално класиране

Шампион – 200 лв.

8 място - 100 лв.

1 място – 170 лв.
2 място - 160 лв.
3 място - 150 лв.
4 място - 140 лв.
5 място – 130 лв.
6 място – 120 лв.
7 място – 110 лв.

9 място - 90 лв.
10 място - 80 лв.
11 място - 70 лв.
12 място - 60 лв.
13 място - 50 лв.
14 място - 40 лв.
15 място - 30 лв.

-

Купа за шампиона на турнира;

-

Купи и медали за победителите във всяка възрастова
група (съответно за момичета и за момчета);

-

Предвиждат се специални награди за участниците в
състезанието.

Местата са ограничени. Препоръчва се своевременна резервация.
За контакти: 0886 030 444
Организаторите си запазват правото на промени.

Директор на турнира: Георги Николов, GSM 0897 90 33 78,
email: krasis@mail.bg

