
МАРИНОПОЛЦИ 

27.08.2016г. гр. Павликени 

 

Шахматен турнир за състезатели с международен рейтинг по класически 
(стандартен) шахмат под 2300 

Под патронажа на инж. Емануил Манолов - кмет на Община Павликени 

 

Организатор: Община Павликени, СКШ „Хармония”, със съдействието на 
Шахматен клуб  „Асеневци”. 

Място на провеждане: 27.08.2016г. гр. Павликени, Народно читалище 
„Братство” (намира се в центъра на града, в близост до Общината и гарата). 

Главен съдия: Международен съдия инж. Димитър Илиев. 

Система на провеждане: Швейцарска система в 7 кръга. За направата на 
жребия ще се използва компютърна програма „Swiss Manager”. 

Контрола за игра: 15 мин. + 5 сек. на състезател за завършване на партията. 

Право на участие: всички състезатели с международен рейтинг по класически 
шахмат не по-висок от 2300 към 01.08.2016г. и одобрени от организаторите.  

Турнирна такса: 15лв. за деца до 14г. и участници от Община Павликени,                  
20лв. за всички останали състезатели 

Организаторите запазват правото си на промени в регламента на турнира 

Програма на турнира: 

              9:30 – 10:30 – Записване                        14:00 – 14:40 – 4тикръг 

10:45 – Откриване на турнира 14:50 – 15:30 – 5тикръг 

11:00 – 11:40 – 1викръг 15:40 – 16:20 – 6тикръг 

11:50 – 12:30 – 2рикръг 16:30 – 17:10 – 7микръг 

12:40 – 13:20 – 3тикръг 17:30 – Награждаване 

Транспорт до гр. Павликени:       Влакове:  София – Павликени 6:40 – 10:18 

Павликени – София 18:57 – 22:20  Автобуси: на всеки час от и за гр. Велико 
Търново 



Награди: 

Наградите са гарантирани, независимо от броя на участниците! 

Генерално класиране: 

1ва– 250лв.+ купа „МАРИНОПОЛЦИ”    

2ра – 150лв.                                                      Специални награди: 

3та – 100лв.                 Шахматисти с рейтинг до 2000: 

4та – 70лв.                                        1ва – 100лв. 2ра – 70лв. 

5та– 50лв.                 3та – 40лв.           4та – 30лв. 

6та– 40лв.  

7ма– 30лв.     Ветерани над 60г: 50лв. 

8ма– 20лв.                                       Шахматист от Община Павликени: 50лв. 

 

Специални награди за деца: 

За момчета и момичета до 10 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За момчета и момичета до 12 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За момчета и момичета до 14 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За победителите в отделните групи ще има предметни награди и грамоти 

Класиране: Крайното класиране се извършва в зависимост от набраните 
точки. При равенство в точките се прилагат следните допълнителни 
показатели: Резултат в точковата група, Бухоц Медиана, Бухолц, Брой победи; 

Организаторите са осигурили безплатни напитки (вода, сокове, кафе) за 
всички състезатели и придружители! 

Участието се гарантира на предварително записалите се! 

За повече информация и записване: 

Даян Нинов, тел: 0897 432 107, или dayan_ninov@abv.bg 

Цвета Галунова, 0888 063 418, или tsvetagalunova@abv.bg 


