Четвърти детски шахматен турнир за купа
„КонтурГлобал Марица изток 3“
(15 юни 2019, Раднево)

Организатор: Шахматен клуб „Марица - изток“ – Раднево
Място на провеждане: гр. Раднево, Общински център за култура „Нончо
Воденичаров“
Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти
родени след 31.12.2002 г. с международен или национален рейтинг не по –
голям от 1650 независимо по ускорен или класически шахмат, заплатили
организационна такса в размер на 20 лева!
Състезателите ще бъдат разделени в два турнира:
„А“ турнир за деца до 10, до 12, до 14 и до 16 години
„Б“ турнир за деца до 8 години
Гарантирано е участието на първите 200 записали се!
Заявки за участие се приемат до 12 юни 2019-а!
Турнирът ще се проведе по швейцарска система в 7 кръга, за изготвяне на
жребия ще бъде използвана компютърната програма Swiss Manager.
Контрола за игра 15 минути + 5 секунди добавка на състезател за
завършване на партията, времето ще се измерва с електронни часовници
DGT 3000.
Награди:
Турнир „Б“
Деца до 8 години
1 място – купа, медал и ВЕЛОСИПЕД
2 място – медал и електронен шахматен часовник DGT 3000
3 място - медал и електронен шахматен часовник Easy +
Медали и предметни награди за момичетата заели 1, 2 и 3 място, за
победителката купа
Медали и предметни награди за класиралите се на първите три места
деца от детската градина

Турнир „А“
Деца до 10, 12, 14 и 16 години ще бъдат раздадени следните награди
във всяка една от възрастовите групи:
1 място – купа, медал и ВЕЛОСИПЕД
2 място – медал и електронен шахматен часовник DGT 3000
3 място - медал и електронен шахматен часовник Easy +
Медали и предметни награди за момичетата заели 1, 2 и 3 място, за
победителката купа
В турнир „А“ ще бъдат спечелени общо 4 велосипеди!!!
ЗАБЕЛЕЖКА: АКО МОМИЧЕ СЕ КЛАСИРА В ТРОЙКАТА ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА СИ
ГРУПА, ТЯ ЩЕ ПОЛУЧИ ПРЕДМЕТНАТА НАГРАДА ПОЛАГАЩА И СЕ В
КЛАСИРАНЕТО ЗА СЪОТВЕТНАТА ВЪЗРАСТ И ЗЛАТНИЯ МЕДАЛ И КУПАТА ЗА
МОМИЧЕТА. СЛЕДВАЩИЯ, СЛЕД НЕЯ ПРИ МОМЧЕТАТА ЩЕ ПОЛУЧИ САМО МЕДАЛ!

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД В ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ НАД 4000 ЛЕВА
Програма:
Записване на участниците до 09;30 часа на 15 юни 2019-а.
Техническа конференция 09;45 часа
Първи кръг: 10;00 часа – 10;40 часа
Втори Кръг: 10;50 часа – 11;30 часа
Трети кръг: 11;40 часа – 12;20 часа
Обедна почивка: 12;20 часа – 13;20 часа
Четвърти кръг: 13;20 часа – 14;00 часа
Пети кръг: 14;10 часа – 14;50 часа
Шести кръг: 15;00 часа – 15;40 часа
Седми кръг: 15;50 часа – 16;30 часа
Закриване и награждаване на победителите: 17;00
Главен съдия – IA Илияна Полендакова
При равенство в точките в крайното класиране на състезателите ще се
прилагат следните допълнителни показатели: Лична среща; Бухолц;
Медиана Бухолц; Бергер; Брой победи
Организаторите си запазват правото за промени в регламента!!!
Заявки за участие: На miroslav_mitev90@abv.bg - Мирослав Митев

