
 

За контакти: +359 889 479 189, e-mail: info@chessclubelit.com 

ПЪРВИ ИНДИВИДУАЛЕН ТУРНИР ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ 

„КУПА ОСВОБОЖДЕНИЕ” 
23-24 февруари 2019 г., гр. Плевен 

 
Организатори: ВСК „Ботев-Плевен“, СКШ „Спартак Плевен XXI” и БФШ 1928.  
Дата и място: 23-24.02.2019 г., гр. Плевен, Военен клуб Плевен, ул. Дойран 77. 
Право на участие: всички предварително записани 
шахматисти, чийто международен рейтинг е не по-
висок от 2199, подали заявка на e-mail: 
info@chessclubelit.com, моб.: +359 889 479 189. Краен 
срок за записване: 21.02.2019 г. Организационна 
такса: 20 лева. 
Система на провеждане: Швейцарска система в 6 
кръга. Контролата за игра ще бъде 60 минути на състезател до края на 
партията, с добавяне на 30 секунди преди всеки изигран ход, считано от 
първия. Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT 
XL.  
Валидност: Турнирът ще бъде валиден за български и международен рейтинг. 
Програма:  

Награди: Победителят в турнира получава Купа „Освобождение”. Призьорите в 
групите до 6, до 8, до 10 и до 12 години (момичета и момчета) получават 
златни, сребърни и бронзови медали.  

 
 

 
Класиране: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В 
случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:  
Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група; Редуциран 
Бухолц (–1); Бухолц; Зонеборн-Бергер; По-голям брой победи. 
Настаняване: хотел „Ростов“. Студио за двама – 28 лева на човек с включена 
закуска. Самостоятелна стая със закуска 30 лева. 

Дата Час Кръг 

24 февруари 2019 
(неделя) 

09:00 ІV-ти кръг 
12:00 V-ти кръг 
15:00 VІ-ти кръг 
17:30 Награждаване и закриване 

Дата Час Кръг 

23 февруари 2019 
(събота) 

До 10:00  Записване на участниците 
10:15 Техническа конференция 
10:30 І-ви кръг 
13:30 ІІ-ри кръг 
16:00 ІІІ-ти кръг 

Парични награди по 
генерално класиране 

 I място 150 лв. 
  II място 100 лв. 
III място   80 лв.  
IV място   60 лв. 
V място   40 лв. 

Допълнителни парични награди  

Най-добре представил се 
сеньор над 60 г. 

40 лв. 

Категория до 14 г. 30 лв. 


