
ПЪРВИ ТУРНИР „МЕМОРИАЛ МИТКО ИЛИЕВ“ 

14 АПРИЛ 2019 

 
 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Благотворителна инициатива в памет на 
именития организатор и международен съдия по шахмат   
инж.м.с. Димитър Георгиев Илиев (26.02.1974г.-27.01.2019г.) 

Организатор: WGM Адриана Николова със съдействието на 
Шахматен клуб ЦСКА 

Дата и място на провеждане:14.04.2019,гр.София, ул.‘‘Чехов16 А” 

Право на участие: всички предварително записани шахматисти, 

подали  заявка на Гл. съдия Георги Бедников – тел. 0896631643 

e-mail: ste.vas@abv.bg               

Краен срок  за  записване:  13.04.2019г. Желателно е заявките за 

участие да се направят преди започването на турнира, поради 

ограниченият брой места в игралната зала ( до 110 места ) 

Организационна такса: 25 лева. 
Система на провеждане: Швейцарска система в 9 кръга. 

Контролата  за  игра: Контролата  за  игра  ще бъде  10 минути + 

5 секунди добавено време на състезател за завършване на 

партията. Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни 

часовници DGT XL. 

Валидност: Турнирът ще бъде валиден за международен рапид 
рейтинг. 
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Програма: 
 

Дата Час Кръг 

14.04.2019г. (неделя) 9:00 -10:00  Записване на участниците 

  10:00-10:30  Техническа конференция 

  10:30 -11:00  I-ви кръг 

  11:10 -11:40  II-ри кръг 

  11:50 -12:20  III-ти кръг 

  12:30 -13:00  IV-ти кръг 

  13:10 -13:40  V-ти кръг 

  13:40 -14:40  Обедна почивка 

  14:40 -15:10  VI-ти кръг 

  15:20 -15:50  VII-ми кръг 

  16:00 -16:30  VIII-ми кръг 

  16:40 -17:10  IX-ти кръг 

  
17:30 

Закриване на турнира и награждаване на 
победителите 

 
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: 
1.Резултат от партиите между състезателите в същата точкова 
група 
2. Редуциран Бухолц-1; 
3. Бухолц; 
4. Брой победи. 
Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените 
параметри в компютърния софтуер Swiss-Manager. 
 
Награди: Победителят в турнира получава Купа от първи турнир 
„Мемориал Митко Илиев” Шампион 2019г. 
Призьорите в групите до 10,12 и 14 години получават златни, 
сребърни и бронзови медали + купа за първо място. 



 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

1.Наградите са гарантирани, независимо от броя на участниците.  
При право на 2 награди се получава, тази, която има по-висока 
стойност. Ако са равни, участникът получава специалната. 

2. Състезател, който не се яви пред шахматната дъска, губи 
партията си. Времето за изчакване е до края на игровото време 
на противника. 

3. По време на игра на състезателите е забранено да носят  в 
зоната на състезанието включен мобилен телефон или други 
средства за комуникация подсказващи шахматни ходове. 

4. Турнирът е благотворителен и контестации не се приемат. 

5. Организаторите си запазват правото  да не допуснат до 
участие играчи, които в миналото, или по време на турнира, 
създават напрежение и нарушават основните принципи на 
световното шахматно движение. 

Всички сме едно семейство - GENS UNA SUMUS! 

За заявка Гл. съдия Георги Бедников – тел. 0896631643               
e-mail: ste.vas@abv.bg 

Парични награди 
в генералното 

класиране 
Специални парични награди 

I място  400лв.+купа 
и медал Най-добре представили се: до 2200 ело: I място 100лв, II място 50лв. 

II място 
250лв.+медал Най-добре представили се: до 2000 ело- I място 100лв, II място 50лв. 

III място 
120лв.+медал Най-добре представила се жена: I място 50лв. 

IV място 100лв. Най-добре представил се ветеран (над 60г.) – I място 50лв. 

V място 80лв. Деца до 10г. I м. 40лв+купа и медал, II м. 20лв+медал, III м. медал 

VI място 60лв. Деца до 12г. I м. 40лв+купа и медал, II м. 20лв+медал, III м. медал 

VII място 50лв. Юноши до 14г. I м. 40лв+купа и медал, II м. 20лв+медал, III м. медал 

VIII място 40лв. Най-малък участник: купа 
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