ШК „ГЕБЕДЖЕ“ ГРАД БЕЛОСЛАВ
ВТОРИ ОТКРИТ ТУРНИР ПО УСКОРЕН ШАХМАТ
СУВОРОВО 2016г.
УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат всички шахматисти от страната и чужбина.
РЕГЛАМЕНТ: Откритият турнир се провежда по ускорен шахмат. Ще се играе се на
12.11.2016 г. във Фестивален и спортен комплекс „Генерал Суворов“ град Суворово, по
швейцарска система в седем кръга или девет кръга в зависимост от броя на участниците.
Контролата за игра е 15+0 минути на човек за цялата партия. Жребият и класирането се
извършват с компютърна програма SWISS MANAGER .
ТУРНИРЪТ НЕ Е ВАЛИДЕН ЗА БЪЛГАРСКО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНО ЕЛО
ТУРНИРНА ТАКСА: НЕ СЕ СЪБИРА.
РЕГИСТРАЦИЯ: Участниците се регистрират на 12ноември 2016 г. от 9:30 ч. до 10:30 ч.
в помещението за игра, находящо се във ФЕСТИВАЛЕН И СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ГЕНЕРАЛ
СУВОРОВ“ ГРАД СУВОРОВО. Предварително записване се прави на посочените
телефони за връзка и по имейл, най-късно до 10.11.2016г. (вкл.). Гарантирано е
участието на записалите се предварително участници.
ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ПРИ 7 КРЪГА:
12 ноември 2016 г. техническа конференция 10:45 ч.
I кръг 11:10 –11:40
II кръг 11:45 - 12:15
Обедна пауза
ІІІ кръг 13:10 –13:40
ІV кръг 13:45 –14:15
V кръг 14:20 –14:50
VI кръг 14:55 –15:25
VII кръг 15:30 - 16:00
Закриване и награждаване 16,30 ч.

НАГРАДИ: Наградите се осигуряват със съдействието на Община Суворово
Генерално класиране:
1. 180 лв.+ купа 2. 120 лв., 3. 100 лв., 4. 80 лв., 5. 70 лв., 6. 50 лв.
Специални награди
до 10, до 12 години – 1 място – 20 лв,медал
Най-добре класирал се местен играч - 1 място – 40 лв + купа, 2 място – 30лв. , 3 място – 20 лв.
Сеньори /65+/ - 1 място - 25 лв,
Дами – 1 място - 25 лв.
Наградите не се делят. Всеки участник може да получи една награда. Класирането е според
броя на набраните точки.При равен брой точки, според допълнителни показатели.
Специалните награди се раздават при наличието на поне трима състезатели в определената
група.
Дисциплина:
Разговорите между състезателите по време на играта са забранени. Забранено е използването
На мобилни телефони. Всички апарати трябва да бъдат изключени преди започването на
партиите. При позвъняване, на състезателя се присъжда служебна загуба.
ИНФОРМАЦИЯ:
Теодор Апостолов, организатор 0897313251/Теленор/; Е-mail: teodor74@abv.bg
Димитър Янев, главен съдия 0889/553508, е-майл - dyanev@abv.bg

