
    

XXXIII Шахматен турнир „Тетевен Опен” 
17 - 25 август 2019 г. 

 
 
1. Цел и задачи: 
Турнирът се провежда с цел популяризирането на шахматната игра и изграждане на 
силни национални състезатели. 
 
2. Организатор: 
Турнирът се организира от: ШК „Ан Пасан”, ШК „Тетевен” и БФШ 1928 
 
3. Място и време на провеждане: 
17 - 25 август 2019 г., в многофункционалната спортна зала на хотел „Олимп”, гр. Тетевен 
 
4. Право на участие: 
Право на участие имат всички шахматисти, подали своевременно заявка и заплатили 

турнирна такса от 40 лв. / 20 Euro 
Участници до 18 години и сеньори и сеньорити над 65 години – 30 лв. / 15 Euro 
Шахматисти от Община Тетевен – 20 лв. 
GM, WGM и всички индивидуални републикански шампиони по класически шахмат 
за 2019 година са освободени от такса! 
Заявките се подават на е-mail: anpasan@abv.bg 
Моля подавайте три имена, години, ЕЛО и клуб. Записване до 18:00 ч. на 12 август 
2019 г. След тази дата няма да бъдат записвани нови участници! 
Турнирът важи за българско и международно ЕЛО! 
Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chess-results.com 
 
5. Система на провеждане: 
Турнирът се провежда в 9 кръга по Швейцарска система, за съставяне на двойките се 
използва програмата „Swiss Manager“. 
 
6. Класиране: 
Класирането е според набраните точки. В случай на равенство в точките се тегли жребий 
между следните допълнителни показатели: 
 

1. Лична среща (Резултати между състезателите в една и съща точкова група), 
2. Бухолц (-1), 
3. Бухолц, 
4. Брой победи, 
5. Перформанс. 

 
7. Контрола на времето за игра: 
60 мин. + 30 сек. на състезател за завършване на партия. 
 
8. Програма 
 
Събота 17 август 2019 г.     Неделя 18 август 2019 г. 

12:00 ч. – Записване     10:00 ч. – 2-ти кръг  
14:00 ч. – Техническа конференция 
14:30 ч. – 1-ви кръг      
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Понеделник 19 август 2019 г.    Вторник 20 август 2019 г. 
 10:00 ч. – 3-ти кръг      10:00 ч. – 4-ти кръг 
 
Сряда 21 август 2019 г.     Четвъртък 22 август 2019 г. 

10:00 ч. – 5-ти кръг      10:00 ч. – 6-ти кръг 
 
Петък 23 август 2019 г.     Събота 24 август 2019 г. 

10:00 ч. – 7-ми кръг     10:00 ч. – 8-ми кръг 
 

Неделя 25 август 2019 г. 
08:30 ч. – 9-ми кръг 
14:30 ч. – Награждаване и закриване 

 
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави промени в 
програмата на турнира. Състезателите следва да са своевременно уведомени за 
евентуални промени. 
 
9. Награди: 
 
 Основни награди:   До 1900 ЕЛО  До 1600 ЕЛО 
  I-ва 1100 лв.  I-ва 400 лв. I-ва 250 лв. 

 II-ра   900 лв.  II-ра 350 лв. II-ра 200 лв. 
 III-та   700 лв.  III-та 300 лв. III-та 150 лв. 
 IV-та   600 лв. 

V-та   500 лв. 
 VI-та   400 лв. 

 
 Допълнителна награда: 
  Класирал се играч на 33 място – 150 лв. 
 
Организаторите гарантират обявения награден фонд от 6000 лева! 
Наградите не се делят, а се дават по турнирен коефициент. Състезател с по-ниско ЕЛО 
взима по-представителна награда. 
 
10. Настаняване: 
Х-л „Олимп” - тел.: +359 87 888 6402; +359 678 52067 
Х-л „Еница” - тел.: +359 88 704 4952; +359 678 54555 
Х-л „Тетевен“ - тел.: +359 88 590 1881; +359 678 52482 
Комплекс „Здравец“ - тел.: +359 678 52202 
Както и във всички други хотели, частни квартири и къщи за гости в Тетевен и околността. 
Туристически информационен център – Община Тетевен, тел.: +359 88 515 9893 
 
Главен съдия: Ружка Генова 
Помощник съдия: Мирослав Митев 
 
За допълнителна информация: 
Георги Павлов 0888 636 986, или на e-mail: anpasan@abv.bg 
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