
           

    ШАХМАТЕН КЛУБ“ ДУНАВ 1931 „ гр. РУСЕ

                   

Управителният Съвет на ШК „ДУНАВ 1931” – ГРАД РУСЕ 
съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов”

организира:

Открит турнир по ускорен шах
РУСЕ – 11 юли 2015 г.

Място за игра: Регионална библиотека „Любен Каравелов”,

РЕГЛАМЕНТ
- Право на участие имат всички състезатели, заплатили такса за участие 10 лв. 
  За деца до 18 години и лица над 65 години, както и за членове на ШК Дунав 1931,
  таксата е 5 лева.
- Швейцарска система в 7 кръга. Контрола за игра 20 минути на състезател.
Двойките ще се определят чрез съдийска компютърна програма. При равен брой 
точки класирането ще се извършва по следните показатели: Бухолц медиана/ 
Бухолц/ Натрупване/ Бергер.
- Ще се играе по правилата на FIDE за ускорен шах.

ПРОГРАМА
Състезанието ще се проведе в Регионална библиотека „Любен Каравелов”

09, 30 - 10,00 часа - Записване на участниците и Техн. конференция
10.00 - 11,00 часа - Първи кръг
11,00 - 12,00 часа - Втори кръг
12,00 - 12,30 часа - Почивка
12,30 - 13,30 часа - Трети кръг
13,30 - 14,30 часа - Четвърти кръг
14,30 - 15,30 часа - Пети кръг
15,30 - 16,30 часа - Шести кръг
16,30 - 17,30 часа - Седми кръг
17,30 -18,00 часа -Закриване и награждаване

НАГРАДИ
Наградният фонд е гарантиран независимо от броя на участниците. 
Ще бъдат раздадени следните награди:
За място                
                                                                Специални награди
1-ва: 250 лв + Купа 
2-ра: 150 лв                                         
3-та: 100 лв За най-добре представил се участник над 65 години: 30 лв         
4- та: 50 лв                                       Юноша или девойка до 18 години : 30 лв
5- та: 40 лв                                           Момче или момиче до 14 години: 25 лв
6-та: 30 лв
Специалните награди са актуални при най-малко трима  участника в група
Заявки за участие до 08 юни 2015г. Състезатели без заявки ще бъдат 
допускани при възможност. 
Записвания на   е-mail: dimroev@abv.bg , plamenmitev@hotmail.com 
       Димитър Роев – председател  0887 096270, 
       Пламен Митев – гл.съдия 0887 305027 
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