ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА

ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ
ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ДО 8 И ДО 10 ГОДИНИ
28.05. – 02.06.2016 Г., ГРАД ПЛЕВЕН

ОРГАНИЗАТОР: Община Плевен, Област Плевен, хотел РОСТОВ, СКШ
„Спартак Плевен XXI“ и Българска федерация по шахмат.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Първенствата се провеждат с цел излъчване на
държавните шампиони по класически шахмат за момичета и момчета до 8
и до 10 години за 2016 година.
ДАТА И МЯСТО: 28.05. – 02.06.2016 г., гр. Плевен, зала „Плевен“.
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенствата ще се проведат по
швейцарска или кръгова система в зависимост от броя на участниците.
КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра ще бъде 90 минути
за завършване на партията с допълнително време по 30 секунди преди
всеки изигран ход, считано от първия.
ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни
шахматни часовници DGT XL.
УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат всички състезателки и състезатели,
членове на лицензирани клубове, картотекирани в БФ Шахмат за 2016
година и подали предварителна заявка за участие.
 До 8 години – родени на/след 01.01.2008 г.
 До 10 години - родени на/след 01.01.2006 г.
Заявки за участие в ДИП и/или настаняване се подават в срок до
18.05.2016 г. на ел. поща: chess_dip@abv.bg. Няма да се допускат до
участие състезатели без подадена заявка в определения за това срок!
Заявките се подават от шахматните клубове. Изключение се прави само за
състезатели, които в момента не членуват в никой клуб, но ще се
картотекират на място. В заявките трябва да бъдат посочени:
1. Трите имена на състезателя и рождена дата (Тези състезатели, които
имат международен рейтинг трябва да са изписани на латинеца, както
са в международната ранглиста).
2. Международните рейтинги и идентификационните номера (FIDE
рейтинглиста).
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3. Българските
рейтинги и идентификационните
номера
(БФШ
рейтинглиста).
4. За кой клуб се състезават (Картотека в БФШ).
5. В коя възрастова група ще се състезават (8, 10 г.).
6. В кои дисциплини ще се състезават (Класически, ускорен, блиц).
ПРОГРАМА:
Дата

Месец

Ден

Час

Кръг

28

май

събота

До 12:30

Регистрация

28

май

събота

13:00

Техническа конференция

28

май

събота

15:00

I-ви кръг

29

май

неделя

09:00

II-ри кръг

29

май

неделя

15:00

III-ти кръг

30

май

понеделник

15:00

IV-ти кръг

31

май

вторник

09:00

V-ти кръг

31

май

вторник

15:00

VI-ти кръг

1

юни

сряда

09:00

VII-ми кръг

1

юни

сряда

15:00

VIII-ми кръг

2

юни

четвъртък

09:00

IX-ти кръг

2

юни

четвъртък

14:00

Официално закриване

Забележка: Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ
Шахмат и домакините, може да направи промяна в предварителната
програма, за което състезателите следва да бъдат предварително уведомени.
КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В
случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели за
определяне на по-предно място:
 Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група.
 Редуциран Бухолц (-1).
 Бухолц.
 Зонеборн - Бергер.
 По-голям брой победи.
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Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри
в утвърдения от ФИДЕ специализиран софтуер „Swiss Manager”.
ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВАТА: Първенствата са валидни за
международен и български рейтинг по класически шахмат.
НАГРАДИ: Класиралите се на първо, второ и трето място получават
съответно златен, сребърен и бронзов медал. Победителят получава купа на
шампион на България за 2016 г.
НАСТАНЯВАНЕ: Настаняване на база нощувка в Хотел РОСТОВ ****
Адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” 2

Офертни цени за нощувка на човек в стая
Вид стая

Единична
стандартна стая

Двойна
стандартна стая

Цена

30 лева

22 лева

Вид стая

Единична стандартна стая със
закуска и обяд

Двойна стандартна стая със
закуска и обяд

Цена

38 лева

30 лева

ЗАПОВЯДАЙТЕ В СЪРЦЕТО НА ПЛЕВЕН!

ЗА КОНТАКТИ:
Електронна поща: chess_dip@abv.bg
моб. тел.: +359 887 427 750
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