1-ви открит ШАХ-ТУРНИР за деца
МЛАД ИНТЕЛЕКТ
към ВОЕНЕН КЛУБ - град Сливен.
РЕГЛАМЕНТ
1. Организатор – ВК Сливен и шахклуб ИНТЕЛЕКТ към ВК Сливен и ШК
„Марица – изток“
2. Дата и място на провеждане – 5.08.2017 г., Военен клуб, Сливен.
3. Записване от 8.30 ч.
4. Цели – популяризиране на шахматната игра сред сливенската младеж и
утвърждаване на положителните нагласи към интелектуалните занимания с
акцент на родолюбивото и патриотично възпитание.
5. Право на участие – деца, родени след 1.1.2003 г. и заплатили турнирна
такса 5 лева. Без оглед на индивидуалния рейтинг.
6. Турнирът е общ за всички деца с компютърно разделение в 4 възрастови
групи: до 8, 10, 12 и 14 години. Провежда се по швейцарска система в 7
кръга.
7. Контрол за игра – 15 мин по правилата на ускорения шах.
8. Гарантирано е участието на първите 45 участници, записани на имейл:
miroslav_mitev90@abv.bg. Заявки за участие се приемат до 28.07.2017 г.
9. Класирането е по набрани точки в съответната възрастова група с
допълнителни показатели при равенство на точките:
- резултатът от личната среща;
- Бухолц (сумата от точките на противниците);
- Бергер (сумата от точките на победените противници и половината от
точките на противниците, срещу които са постигнати равни резултати);
- брой победи;

11. Програма:
8.30 – 9.00 – записване на участниците;
9.00 – 9.15 – техническа конференция за доуточняване на регламента и
свеждане на изискванията към поведението на участниците,
общия ред за провеждане на състезанието и наказанията към
различните нарушения;
1-ви кръг – 9.30 – 10.00 ч.
2-ри кръг – 10.10 – 10.40 ч.
3-ти кръг – 10.50 – 11.20 ч.
4-ти кръг – 11.30 – 12.00 ч.
Обедна почивка – 12 - 12.45 ч.
5-ти кръг – 12.45 – 13.15 ч.
6-ти кръг – 13.25 – 13.55 ч.
7-ми кръг – 14.10 – 14.40 ч.
Закриване и награждаване – 15.00 ч.
12. Награди за всяка от 4-те възрастови групи:
1-во място – медал, грамота, шах и книга;
2-ро място – медал, грамота, шах и книга;
3-то място – медал, грамота, шах и книга;
Специални награди:
- най-млад участник в турнира – шах и грамота;
- най-добре представило се момиче – шах и грамота;
- най-добре представил се сливенски шахматист – шах и грамота;
При дублиране на наградите се получава по-голямата;
13. Организаторите запазват правото си за промени в регламента.
Главен съдия: Мирослав Митев

