Шахматен турнир „МГУ” 217 27 – 28.06.2020
1. Цел: Продължаване на турнирите в МГУ, започнати от мс Димитър
Илиев.
2. Задачи:
А) Популяризирането на шахматната грамотност и култура сред учениците
и студентите
Б) Изграждане на среда, подкрепяща играта шахмат
В) Повишаване на спортно-състезателното майсторство
Г) Изчисляване на международни (ФИДЕ) и национални коефициенти
ЕЛО
3. Организатори:
Турнирът се организира от: Шахматен клуб „Национална спортна
академия”, Минно-геоложкия университет и БФШ 1928.
4. Място и време на провеждане:
27-28 юни 2020 г., в гр. София, Студентски град – стол N 17, до
Библиотеката и на 100 метра от Община Студентска.
5. Право на участие:
Право на участие имат първите 32 (тридесет и двама) шахматисти с ФИДЕ
Рейтинг до 2199, подали своевременно заявка и заплатили турнирна такса
от 25 лв.
Ученици, сеньори и сеньорити над 65 години – 20 лв.
Заявките, включващи три имена, години, ЕЛО и клуб, се подават на е-mail:
baschradi@abv.bg
Записване до 22:00 ч. на 26 юни 2020 г.
След тази дата и час нови участници ще бъдат записвани само при наличие
на свободни места в залата и при такса „късно записване“ от 25 лв.
Турнирът важи за международно и българско ЕЛО по класически
(стандартен) шах!
Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chessresults.com
6. Система на провеждане:
Турнирът се провежда в 6 кръга по Швейцарска
система, за съставяне на двойките се използва
програмата „Swiss Manager“. За измерване на времето
ще се използват електронните часовници Digital Chess
Timer – KK9908, FIDE approved.

7. Класиране:
Класирането е според набраните точки. В случай на равенство в точките
след приключване на партиите от последния кръг се прилагат
последователно следните допълнителни показатели:
1.
2.
3.
4.
5.

Резултати между състезателите в една и съща точкова група
Брой победи
Бухолц (-1)
Бухолц
Зонеборн – Бергер.

8. Контрола на времето за игра:
60 мин. + 30 сек. на състезател за завършване на партията. Записът през
цялото време на игра е задължителен. Всеки състезател трябва да е записал
предишния си ход, преди да направи следващия.
9. Програма
Събота 27.06.2020
10.00 – Техническа конференция
10.30 – Първи кръг
13.45 – Втори кръг
17.00 – Трети кръг
Неделя 27.06.2020
10.30 – Четвърти кръг
13.45 – Пети кръг
17.00 – Шести кръг
20.15 – Награждаване и закриване на турнира
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави
промени в програмата на турнира. Състезателите следва да са
своевременно уведомени за евентуални промени.
10. Награди:
Основни награди:
I-ва - 100 лв.
II-ра - 80 лв.
III-та - 60 лв.
Допълнителни награди:
Над 65 години - 40 лв.

Жена - 40 лв.
Ученическа - 40 лв.
Организаторите гарантират обявения награден фонд при 32
участника.
Предвидени са 2 специални награди: 1) за най-красива партия и 2) за
най-стойностна новинка – шахматна литература от библиотеката на
НСА.
Наградите не се делят, а се определят според допълнителните показатели.
*Специални правила: По време на турнира ще се прилагат мерките за
предпазване от КОВИД-19 . Преди всеки кръг температурата на
състезателите ще се измервапри влизане в залата за игра. Ще има
дезинфектанти и няма да се допускат зрители. Участниците трябва
да използват предпазни маски и ръкавици.
За допълнителна информация:
Главен съдия: Радислав Атанасов – Международен съдия на ФИДЕ
Тел. 0893-396424; email: baschradi@abv.bg
Шахматната зала
Обичам минно-геоложката шахматна зала,
която през годините над двеста души е събрала.
Всички на войските си са генерали
и се борят за рейтинг, титли и медали.
Тук и въздухът трепери в тишина и напрежение
от провеждащото се шахматно стълкновение.
А когато всичко свърши, битките утихнат,
победители и победени се усмихнат,
фигурите се подреждат и готово чакат да започнат те отново.
Никола Колев - НСА

