V – открит детски международен шахматен турнир
„Цар Лъв – 5” на 01 и 02 юли

Организатори : Община Минерални бани и ШК Димитровград
Турнира поради неприятното време не можа да се състои през зимата. Тъй
като клуба има предварителен годишен спортен календар е трудно
“вмъкването“ на още едно мероприятие. Все пак организаторите смятат,
че това е най-добре да стане през лятото, заедно с друго мероприятие на
клуба.ШК Димитровград беше обещал да награди само победителя в
турнира. Въпреки това след заседание на УС на клуба се реши, че
борещите се подгласници на победителите също заслужават похвала.
Важно е, когато децата спечелят някаква парична награда. За
някои от тях това се явява като минимално заплащане за положения
труд в шахмата. Всичко това помага на децата да са по-ученолюбиви и да
имат по-голямо желание да се трудят. Ето защо УС взе решение да
награди повече от едно дете. Сега участниците ще имат шанс да се борят
за следните парични награди:
№
Група:
14 допълниителни награди за 750 лв.
1. Генерален победител
Купа + 250 лева
2. 2-ри в общо класиране
100 лева
3. 3-ти в общо класиране
50 лева
4. 4-ти в общо класиране
30 лева
5. 5-ти в общо класиране
20 лева
5.
2006 (вкл.)
1. 50 лв. 2. 30 лв. 3. 20 лв.
6. Момичета до 10 год.
1.50 лв. 2.30 лв. 3.20 лв.
7. Момичета до 14 год.
1.50 лв. 2.30 лв. 3.20 лв.
Всички парични награди ще бъдат преведени допълнително, по банков
път след състезанието, след подпис на родител (настойник) върху
протокол за награди. Всички участници в поне четири от петте
състезания ще получат дребна предметна изненада.
Припомням регламента: Първи показател – брой точки от петте турнира.
Втори показател – цялостен бухалц (Всички противници от петте турнира)
Трети показател – сбор от всички лични срещи
Четвърти показател – Армагедон (или армагедон, чрез пряко
отстраняване – при повече от двама състезателя с еднакви показатели)
Ако париичните награди бяха дадени сега, преди 5-тия турнир – ето как
биха изглеждали класиранията с паричните награди в групите.

Общо Общо
награда
точки бухалц
1
Стоян Орл. Стоянов
24,5
115,5
250
2
Емил Тилев
19
102,5
100
3
Божидар Тилев – играе до 10
17
105
50
4
Митко Вълков
16,5
115
30
5
Живко Маринов – играе до 10
14,5
96
20
6
Димитър Дафовски
13,5
82,5
7
Иван Динков
13
85
8
Борис Бонев
12
95,5
Момичета 14 год. след 4 състезания:
Общо
Общо
№
Име и фамилия
награда
точки бухалц
1
Стефани Данаилова
11
75,5
50
2
Гергана Кръстева
9
58,5
30
3
Моника Делчева
7,5
46
20
4
Гергана Георгиева
7
52
5
Паолина Иванова
6
46
При деца, които могат да вземат парична награда с еднаква стойност,
както от генерално класиране, така и до 10 години – приоритет се
взима класирането им до 10 години, като им се връчва медал.
Момичета 10 год. след 4 състезания:
Общо
Общо
№
Име и фамилия
награда
точки бухалц
1
Ива Фезова
9
56,5
50
2
Галя Динкова
6,5
42
30
3
Антония Тонева
6,5
40,5
20
4
Ангелина Атанасова
6
57
5
Ивелина Данчева
6
52
Момчета 10 год. след 4 състезания:
Общо
Общо
№
Име и фамилия
награда
точки бухалц
1
Николай Желев
18,5
105,5
50
2
Есат Рамаданов
16,5
93,5
30
3
Янис Иванов
15,5
98,5
20
Цел на турнира: Тренировка на децата от ШК Димитровград, срещу
деца от други клубове, както на гилотина (25 мин.; 40 мин), така и с
добавка, с цел подготовка за бъдещи състезания по шахмат.
Право на участие за Цар Лъв 5: Всички деца, родени след 01.01.2002г. и
заплатили турнирна такса от 20 лева.
№

Име и фамилия

Контрола на игра: 40 минути – без добавка (гилотина).
Записването на партиите е задължително до навлизането в последните 5
минути (важи за деца над 8 години). Рекламации за реми от позиция на
силата се разглеждат само, ако играча е навлезнал в последните 2 минути.

Място на провеждане:Хотел България – К.К. Минерални бани (до Хасково)
Награди за Цар Лъв 5 – класически шахмат : (наградите се дават при
повече от 4 деца в група.) При явна уговорка между противници, (на която
са станали свидетели организатора или съдията) и двамата състезателя
напускат турнира, запазвайки само точките до момента. В уговорената
среща и двамата получават – нула.
Генерално класиране: Купа + медали за 1, 2 и 3 място.
Момчета до 31.12.2007г. Купа + медали за 1, 2 и 3 място.
Момчета до 31.12.2005г. Купа + медали за 1, 2 и 3 място.
Момчета до 31.12.2003г. Купа + медали за 1, 2 и 3 място.
Момичета 31.12.2007г. Купа + медали за 1, 2 и 3 място.
Момичета 31.12.2003г. Купа + медали за 1, 2 и 3 място.
Предварителна програма за турнира:
01 юли
До 10:30 – записване, съдийско време и техническа конференция.
11:00 – 1-ви кръг 13:00 – 2-ри кръг 16:30 – 3-ти кръг
02 юли
08:30 – 4-ти кръг 10:00 – 5-ти кръг
13:00 - награждаване
Всеки има право на един бай от първи до трети кръг включително.
Със специалната подкрепа на ЕТ Владимир Вълков - Шах
За повече информация – 0988827264 valkovvlado@abv.bg.

