Шести международен шахматен турнир

Купа Траяна, 18–19 януари 2020, Стара Загора
Място Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ 23, хотел СИТИ
Организатор Шахматен клуб – Траяна 2011
Участие вземат състезатели с FIDE рейтинг до 2199, подали заявка до 14.01.2020 г., платили такса 20
лева, удостоверили предсъстезателен медицински преглед и одобрени от организатора. Чужденците
трябва да имат FIDE ID номер.
Турнирът ще е един и открит (без ограничение за възраст) в 6 кръга по Швейцарската система с
помощта на Swiss Manager. Важи за международно ЕЛО по класически шахмат.
Контрола за игра 60 мин.+30 сек. добавка на ход.
Програма на турнира
18.01.2020 г. /събота/: Подалите заявка присъствено потвърждават участието си до 10:20 часа;
10:30–Техническа конференция; 11:00 – I кръг; 14:15 – II кръг; 17:30 - III кръг;
19.01.2020 г. /неделя/: 08:00 – IV кръг; 11:15 – V кръг; 14:30 – VI кръг; 18:00 Награждаване.
Награди1
Победителят в турнира получава Купа Траяна и смартфон, вторият - 300 лв., третият - 100 лв.
Останалите награди са за децата, както следва:
Тримата победители в групите U10, U13 и U16 получават по купа и таблет. Извън тях, призьорите в
групи B08, G08, B10, G10, B12, G12, B14 и G14 получават медали и следните награди:
B08: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
G08: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
B10: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
G10: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
B12: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
G12: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
B14: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
G14: I – 90 лв., II – 60 лв., III – 40 лв.
Горните може да са ваучери от известна верига детски обувки, техниката е маркова, за всички ще има химикали
и състезателни бланки. Вероятно ще осигурим и почерпка за всички в неделя наобед.

Записване и въпроси
За въпроси относно турнира: boyan@chess-sz.com
За впечатления от предишното издание на
турнира:
http://chess-sz.com/bg/novini/vsichki-novini/117-rekorden-broi-shahmatisti-144-i-klubove-29-na-petotoizdanie-na-kupa-trayana-v-stara-zagora

За записване за участие подавайте най-късно до 14.01.2020 г. трите имена, дата на раждане и ФИДЕ
ЕЛО към Главен съдия IA Николай Йорданов, nikopetrov@yahoo.com
Настаняване
cityhotel-bg.com Настаняванията на придружители и участници в турнира се
извършват в апартаменти и студиа2, с обособен всекидневен кът, работно бюро, 32-инчов телевизор,
безплатен Интернет и безплатен паркинг. Изхранването е опционално на блок маса, обядът и вечерята
ще включват няколко варианта тристепенно меню (супа/салата, основно ястие-готвено, десерт, мин.
вода, хляб). За времето на турнира, вкл. ден преди и след това, шахматистите ползват следните
преференциални цени за нощувка на човек:
- С включена закуска 23 лв. при трима или повече в апартамент; 26 лв. при двама в апартамент;
- С включени закуска, обяд и вечеря 40 лв. при трима или повече в апартамент; 44 лв. при двама в
апартамент.
Телефон за резервации: 0884 124 446 - Рецепция хотел СИТИ. Резервациите се правят директно с
хотела, възможно е настаняване още в петък.

1Всички

награди, без изключение, ще бъдат връчени лично на заключителната церемония (не преди това).
на практика са двустайни апартаменти, чийто брой е по-ограничен и молбата ни е, ако може да ги
запълните поне по трима, за да успеят повече участници да отседнат в игралния хотел. При достигане
капацитета на хотел СИТИ, което е малко вероятно, ще бъде осигурено резервно настаняване на същите цени в
друг хотел на около километър с кола.
2Това

