XXXVI ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ

Тетевен, 05.08 -12.08.2022
1. Организатори:
Община Тетевен, ШК „Пловдив“ и ШК „Боби Фишер“ – Тетевен.
2. Дата и място за провеждане:
06.08 -12.08. 2022, гр. Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов”, гр. Тетевен
3. Условия за участие, система и контрола за игра:
Право на участие имат всички състезатели с международен рейтинг по стандартен
шахмат до 2399 към 01.08.2022 г. Турнирът ще се проведе в 9 кръга по Швейцарска
система с контрола за игра 60 минути за цялата партия плюс 30 секунди добавено
време, считано от първия ход.
При предварително уведомяване на главния съдия, се допуска състезател да
пропусне партия от отделен кръг и да получи служебно половин точка (bye). Това
право може да се използва еднократно между 1 и 5 кръг. Състезателят трябва да заяви
това на главния съдия преди съставянето на двойките за игра за съответния кръг.
4. Турнирна такса:
• Състезатели от Община Тетевен – 20 лв.;
• Участници на 60 години (родени преди 01.01.1963 г.) и до 14 години (родени
след 31.12.2007 г.) - 30 лв.;
• За всички останали участници – 40 лв.
Таксата се внася в по банков път.

5. Валидност:
Турнирът е валиден за международен рейтинг по стандартен шахмат.
6. Регистрация:
Заявките за участие изпращайте на e-mail: chessfestivalteteven@abv.bg и трябва да
включват:
▪ Имената на състезателите и идентификационните им номера от рейтинг листа
на ФИДЕ.
▪ Трите имена на състезателите и дата на раждане, ако нямат рейтинг на ФИДЕ.

7. Програма на фестивала
Ден

Дата
06.08.2022

събота

07.08.2022

неделя

08.08.2022

понеделник

09.08.2022

вторник

10.08.2022

сряда

11.08.2022

четвъртък

12.08.2022

петък

Час

Програма
Регистрация
Техническа конференция
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Блиц турнир
Кръг 7
Кръг 8

До 16:00
16:00
16:30
16:00
10:00
16:00
16:00
10:00
16:30
10:00
16:00

Кръг 9
Награждаване и закриване

09:00
14:30

8. Награди:
Специални награди
Крайно класиране
Категория
I място:

Купа+500 лв. Сеньори (60+)

I
място
100 лв.

II
място
70 лв.

III
място
50 лв.

II място:

350 лв. Рейтинг 1701 - 2000*

100 лв.

70 лв.

50 лв.

III място:

200 лв. Рейтинг 1401 - 1700*

100 лв.

70 лв.

50 лв.

IV място:

150 лв. Рейтинг до 1400*

100 лв.

70 лв.

50 лв.

V място:

100 лв.

VI място:

100 лв. При право на две парични награди се получава по-голямата.

VII място:

50 лв. следната последователност: крайно класиране, специални
50 лв. награди – сеньори и спрямо рейтинга на ФИДЕ.

VIII място:

*съгласно международен рейтинг по стандартен шахмат към 01.08.2022 г

При равни по големина парични награди те се разпределят в

Фамилията на основателя на традиционният турнир в гр, Тетевен - г-н Алекси Милев
Алексиев, ще осигури Специални награди на стойност 500 лв, които ще бъдат обявени
непосредствeно преди турнира. Г-н Алекси Милев Алексиев е активен шахматен деятел и
почетен гражданин на Тетевен. Като Кмет на гр. Тетевен основава, организира и провежда
един от най-хубавите традиционни турнири в Бългрия.
Призьорите във възрастовите групи до 8, 10 и 12 години (отделно за момичета и момчета)
получават медали.

Всички парични награди се облагат, съгласно българското законодателство с данък 10%

9. Настаняване:
❖ Пансиона на НПГГСД „Сава Младенов”, +359 888 636 986 - Преференциална цена за
настаняване в двойна/тройна стая – 15 лв./на легло;
Туристически информационен център – Община Тетевен,  +359 888 906 640
❖ х-л „Тетевен” -  +359 885 901 881;
❖ х-л „Вит”  +359 888 486 840;
❖ х-л „Здравец” -  +359 878 886 125.

