ТУРНИР ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ

Шахматен фестивал на
генерациите КУПА „СРЕДЕЦ“
6 - 8 МАЙ 2017 г.

ОРГАНИЗАТОРИ: ШК „Левски“, НСА „Васил Левски“
ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ТУРНИРА: https://levskisfchess.wordpress.com
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Изграждане на социална мрежа между генерациите с цел
предаване на опита и знанията от утвърдените шахматисти към младото
поколение. Идеята е това сътрудничество да се удържи във времето и
мероприятието да се превърне в традиционен. Целта е да срещнем изградените
майстори от по-възрастното поколение с подрастващите таланти. Ще
представим шахматната игра като културна традиция, която е национално
богатство в нашата страна. Предаването на опита и знанията на старата школа
е от изключително значение за израстване на нова генерация. За целта ще бъдат
поканени 20 шахматни педагози и изявени майстори като лектори, които ще
вземат участие в рамките на проявата заедно с младите. Впоследствие те ще
имат ангажимента да направят анализ на проведените партии съвместно със
своите млади опоненти.
ДАТА И МЯСТО: Шахматният фестивал на генерациите „Купа Средец“ ще се
проведе на 6, 7 и 8 май 2017 г. в гр. София в стола на НСА “Васил Левски” в
София, жк Студентски град.
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска система в 6 кръга.
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КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА: За съставяне на двойките за игра и класирането
ще се използва утвърдения от ФИДЕ специализиран софтуер Swiss-Manager.
Стартовото подреждане на състезателите ще се извършва по: 1. Международен
рейтинг; 2. Български рейтинг; Азбучен ред на фамилните имена на латиница.
КОНТРОЛA ЗА ИГРА: Контролата за игра ще бъде 90 минути на състезател до
края на партията.
ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни
шахматни часовници DGT XL.
УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат всички желаещи, които са подали заявки в
установения срок. Участие ще вземат и 20 шахматни педагози и изявени
майстори като лектори – с персонална покана от организаторите.
Записването може да става чрез: заявка за участие на електронна
поща: levskichess@gmail.com или моб. тел.: +359 887 620675. Участниците
не заплащат турнирна такса. Краен срок за записване: 06.05.2017 г.
ПРОГРАМА:
Дата
6 май 2017,
събота

7 май 2017
(неделя)

8 май 2017
(понеделник)

Час

Кръг

8:30 - 9:00* Записване на участниците
9:00

Техническа конференция

09:30

І-ви кръг

10:00

ІI-ри кръг

13-14:00

Обедна почивка

14:00

ІІI-ти кръг

17:00

IV-ти кръг

10:00

V-ти кръг

13-13:30

Обедна почивка

13:30

VI-ти кръг

16:45

Награждаване и закриване

*Началният час на събитието е съобразен с организирания от ШК
„ЧесБомб“ Пловдив Блиц фестивал на 6 май 2017 г. от 13:30 ч. в градинката
пред Народния театър “Иван Вазов”. Така участниците във „Фестивала на
генерациите“ имат възможност да вземат участие и в първото издание на
Блиц фестивала.
Главният съдия, при необходимост и след консултация с домакините, може
да направи промяна в предварителната програма и залата за игра, за което
състезателите следва да бъдат предварително уведомени.
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КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. На
базата на генералното класиране се правят 4 отделни класирания както следва:
- На участниците с ФИДЕ ЕЛО =< 1500 или без ФИДЕ ЕЛО (Група 1)
- На участниците с ФИДЕ ЕЛО от 1501 до 1750 (Група 2)
- На участниците с ФИДЕ ЕЛО от 1751 до 2000 (Група 3)
- На участниците с ФИДЕ ЕЛО >= 2001 (Група 4)
Участниците с персонални покани не се включват в класиранията по групи, но
участват в генералното класиране за Купа „Средец“.
В случай на равенство ще се прилагат следните допълнителни показатели:
Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група;
Редуциран Бухолц (–1); Бухолц; Зонеборн-Бергер; По-голям брой победи.
Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри
в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
ВАЛИДНОСТ: Турнирът ще бъде валиден за български рейтинг по
класически шахмат.
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Венета Петкова, международен съдия
НАГРАДИ:
Победителят в генералното класиране печели купа „Средец“.
Във всяка една от четирите групи участници наградите са както следва:
I място – таблет или My-Ki watch (предстои уточняване)
II място – шахматен комплект
III място - шахматeн часовник

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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