ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ШАХМАТЕН КЛУБ “ЛОВЕЧ” – гр. ЛОВЕЧ

XI ОТКРИТ ТУРНИР ПО УСКОРЕН ШАХМАТ
ЛОВЕЧ 2017

Турнирът се провежда в чест на празника на гр.Ловеч – 11 май и във връзка с развитието на шахмата
в гр.Ловеч и региона, с цел да се подпомогне популяризирането на гр.Ловеч с неговия туристически
и исторически потенциал.
УЧАСТНИЦИ: Право на

участие имат всички шахматисти от страната и чужбина, които са

платили турнирната вноска.
РЕГЛАМЕНТ: Открит турнир “ЛОВЕЧ 2017” се провежда по ускорен шахмат. Ще се играе се на
21.05.2017 г. в помещението на стола на Община Ловеч, по швейцарска система в седем кръга.
Контролата за игра е 20 минути на човек за партията, с добавяне на по 5 секунди на всеки ход.
Жребият и класирането се извършват с компютърна програма.

ТУРНИРНА ТАКСА:

- за лица до 18 г., над 60 г. и членове на клуба - 15 лв.;

-за лица от 18 до 60 години - 20 лв. ;
РЕГИСТРАЦИЯ: Участниците

- за инвалиди - безплатно.

се регистрират на 21 май 2017 г. от 9:00 ч. до 10:00 ч.

в

помещението за игра, находящо се в стола на Община Ловеч. Предварително записване се прави на
посочените телефони за връзка и по мейл, най късно до 20.05.2017 г. Гарантирано е участието на
записалите се предварително.
ПРОГРАМА:
21 май

техническа конференция

10:15 ч.

I кръг

10:30 –11:20

II кръг

11:30 - 12:20

ІІІ кръг

12:30 –13:20

ІV кръг

14:00 –14:50

V кръг

15:00 –15:50

VI кръг

16:00 –16:50

VII кръг

17:00 - 17:50

Награждаване

18,00 ч.

НАГРАДИ: Наградите се осигуряват със съдействието на Община Ловеч.
Генерално класиране
1.

250 лв. и купа

4.

130 лв.

7.

60 лв.

2.

200 лв.

5.

100 лв.

8.

50 лв.

3.

160 лв.

6.

80 лв.

Специални награди
Жени:

Сеньори / над 60 г./

Местни шахматисти

1.- 60 лв.; 2. – 40 лв.

1. - 50 лв.;

1. - 50 лв.; 2. - 30 лв.

2. – 30 лв.

Най добре класиран състезател с българско ЕЛО до 2000 – 40 лв.
Най добре класиран състезател без ЕЛО -

Момчета до 10 г. – 20 лв.

30 лв.

Момичета до 10 г. – 20 лв.

Момчета до 14 г. – 25лв.

Момичета до 14 г. – 25 лв.

Наградите не се делят. Всеки участник може да получи една награда. Класирането е според броя на набраните
точки. Специалните награди се раздават при наличието на поне двама състезатели в определената група. При
равенство в точките по-предното място ще се определя въз основа на следните допълнителни показатели:

1. Медиана Бухолц;
2. Бухолц;
3. Брой победи;
4. Натрупване
Дисциплина:
Разговорите между състезателите по време на играта са забранени. Забранено е използването на
мобилни телефони. Всички апарати трябва да бъдат изключени преди започването на партиите. При
позвъняване на състезателя се присъжда служебна загуба.

ИНФОРМАЦИЯ:

ШК “ЛОВЕЧ”

– гр.ЛОВЕЧ, Ваньо Стойнов, председател 0888835970;

0898700370/Виваком/; Венцислав Нинов, зам. председател 0898451140, Е-mail: chess_lovech@abv.bg

