
 

 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ША Х МАТ „  ПЛЕВЕН ХХІ”  

със съдействието на 

община ПЛЕВЕН и хотел „БАЛКАН” 

о р г а н и з и р а  

ТРЕТИ ОТКРИТ ТУРНИР ПО ШАХМАТ 

КУПА „ПЛЕВЕН ХХІ”  
7 до 9 Октомври 2016 г. в хотел „Балкан“ 

Турнирът е включен в спортния календар на Община Плевен за 2016 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ОРГАНИЗАТОРИ: СКШ „ПЛЕВЕН ХХІ” със съдействието на Община Плевен и 
хотел „Балкан”. 

ДАТА И МЯСТО: Турнирът ще се проведe от 7 до 9 Октомври 2016 г. в хотел 
„Балкан“ гр.Плевен http://hotel-pleven.com/ 

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска система „Swiss Manager”- в 7 кръга. 

КОНТРОЛА НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра - 60 минути + 30 
секунди на състезател за цялата партия. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Право на участие имат всички български и чуждестранни 
шахматисти с българско и международно ЕЛО до 2200, подали своевременно заявка 
и заплатили турнирна такса. 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ: 

 25 лева за всички желаещи, отговарящи на горните условия 

 20 лева за ученици, жени, студенти и сеньори (над 60 г.) 

 

ПРОГРАМА: 

7 Октомври - петък 8 Октомври - събота 9 Октомври - неделя 

17:45 ч. Техническа конференция 9:00 ч. 2 кръг 8:30 ч. 5 кръг 

18:00 ч. 1 кръг 13:00 ч. 3 кръг 11:45 ч. 6 кръг 

  16:15 ч. 4 кръг 15:00 ч. 7 кръг 

    18:15 ч. Награждаване 

 



 

 

ВАЛИДНОСТ НА ТУРНИРА: Турнирът е валиден за международен и национален 
рейтинг по класически шахмат. 

КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай 
на равенство се прилагат следните допълнителни показатели: Резултат в точковата 
група; Медиана Бухолц (без най-слабия резултат); Бухолц; Брой победи. 

НАГРАДИ:  

Награден фонд – 2000 лева 

Победителят в турнира получава Купа „ПЛЕВЕН ХХІ”. 

I място   - 400 лв. 

II място   - 300 лв. 

III място  - 200 лв.  

IV място   - 150 лв.  

V място   - 120 лв.  

VI място   - 100 лв. 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 

 най-добре представил се сеньор (над 60 г.) - 100 лв. 

 най-добре представила се жена - 100 лв. 

 младежи до 20 г. - 100 лв. 

 девойки до 20 г. - 100 лв. 

 юноши до 14 г. - 100 лв. 

 девойки до 14 г. -   80 лв. 

 момчета до 10 г. - 100 лв. 

 момичета до 10 г. -   60 лв. 
 

Главен съдия на турнира: инж. мс Димитър Илиев 
 

Заявки за участие:  

инж. мс Димитър Илиев   0888 955 542   mitkoiliev@gmail.com 

мс Христинка Илиева       0886 026 842   pleven21@gmail.com   www.pleven21.com 

Срок за резервации и заявки:  5 октомври 2016 г. 

Места за настаняване:  

Хотел „Балкан“ бул. „Русе“ 82    тел. 064/803 700   http://hotel-pleven.com/ 

Двойна стая  реновирана – 25лв. на легло; 28 лв. със закуска.  
Двойна стая  нереновирана - 20лв. на легло; 24 лв. със закуска 
Единична стая реновирана – 30 лв.; 35 лв. със закуска.  
Единична стая нереновирана - 25 лв.; 28 лв. със закуска. 


