Българска федерация по шахмат и ШК Димитровград
организират:
ІІ открит международен шахматен турнир до 2300 ело
„Шахматна лига – 2”
Цел на турнира: Популеризиране на класическия шахмат сред членовете
на ШК Димитровград. Практиката е показала, че състезателите напредват,
когато играят. Една от целите им е подготовка на състезатели за други
сериозни турнири.
Право на участие: Всички внесли турнирна такса от 22 лева. Деца до 14
години и ветерани внасят такса от 18 лева. Членовете на ШК Димитровград
заплащат само 5 лева организационни.
Награди за „Шахматна лига – 2” Общ награден фонд – 1 000 лева
Генерално класиране: до 2300 ело по класически шахмат.
1. 200 лв. 2. 120 лв. 3. 80 лв. 4. 50 лв. 5. 30 лв. 6. 20 лв. – общо 500 лева.
До 1900 ело: по класически шахмат.
1. 120 лв. 2. 80 лв. 3. 50 лв. 4. 30 лв. 5. 20 лв. – общо 300 лева.
До 1650 ело: по класически шахмат.
1. 80 лв. 2. 70 лв. 3. 30 лв. 4. 20 лв. – общо 200 лева.
Наградите са гарантирани, независимо от броя на участниците. Местата
за участие са ограничени до 40 участника. Останалите по възможност.
Контрола на игра: 40 мин гилотина в 5 кръга.
Записването на партиите не е задължително. В състезанието е разрешено
носенето и звъненето на телефоните.
Начало на състезанията: 13:00 часа
Предварителна програма: Записване до 12:30 часа
01.07.2017
02.07.2017
13:00 – 1-ви кръг
11:30 – 3-ти кръг
15:00 – 2-ри кръг
14:20 – 4-ти кръг
15:40 – 5-ти кръг
17:30 часа – награждаване
За настаняване К.К. разполага с хотели “за всеки джоб“ за нощувка.
Заплащането за нощувка се извършва в залата за игра на организатора.
Всеки има право на един бай от 1-ви до 3-ти кръг включително.
Състезанието се организира с любезното съдействие на:

За заявки и записване: 0988827264 – Владимир Вълков

