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41-и ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СТАНДАРТЕН 

ШАХМАТ - МЕМОРИАЛ „ГЕОРГИ ТРИНГОВ“ 

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА И ЗА НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ПЛОВДИВ 03-10.02.2019 Г. 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

СКШ „Локомотив“, Пловдив 

Българска федерация по шахмат 1928 

Община Пловдив 

 

Директор на турнира: 

Инж. Харалампи Иванов Ванев 

Председател на СКШ „Локомотив“, Пловдив 

 

41-ят турнир се провежда по следната схема: състезателите се разделят на две турнирни 

групи – Турнир А, в който участват състезатели с рейтинг на ФИДЕ 2000 и над 2000 (към 

01.02.2019 г.) и Турнир В с рейтинг на ФИДЕ до 2000 и без рейтинг.  

Състезатели, които са с рейтинг на ФИДЕ по-нисък от 2000, а желаят да играят в Турнир 

А е необходимо да уведомят за това главния съдия и той след консултации с директора на 

турнира ще им съобщи дали това е възможно след заплащане. 

Всеки клуб до 31.01.2019 г. трябва да направи заявка за своите състезатели и да съобщи 

дали ще използват хотел на преференциални цени в „Гранд хотел Пловдив****“ и уточни 

с директора на турнира условията, при които ще бъде приета заявката им. 

Състезатели, които нямат клубове е необходимо да уточнят условията директно с 

директора на турнира. 

Директорът на турнира има право да не допуска до участие психично болни, състезатели 

които използват непозволени средства, състезатели, които в предишни турнири са имали 

неетично поведение, губили са срещи демонстративно. 

Преференциални цени на „Гранд хотел Пловдив****“ за турнира са: 
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Самостоятелна стая – 50 лв.; двойна и тройна стая – 35 лв. на човек. 

Тези цени са за всички състезатели, треньори, водачи и придружители, независимо от 

възрастта и важат от 02-11.02.2019 г. 

ЗАЯВКИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ на телефони:  

00359 32 66 71 01, 00359 878 66 71 55, 00359 885 29 19 61 (инж. Харалампи Ванев) 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРИТЕ да се изпращат до главния съдия на турнирите 

– инж. Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ:  

nedevz@gmail.com, тел. 00359 888 528 495. 

Заявката трябва да съдържа: в кой от двата турнира (А или В) ще участва състезателят, 

идентификационния му номер на ФИДЕ и имената, както са записани в рейтинг листата 

на ФИДЕ. 

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Мемориалът се провежда по швейцарската система в 9 кръга. 

Контролата за игра е 90 минути на състезател за завършване на партията плюс 30 секунди 

на ход, считано от първия ход. 

Времето за игра се измерва с електронни шахматни часовници. 

Турнирът е валиден за международен и български рейтинг и звания.  

ПРОГРАМА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Турнирът се провежда в зала „Москва“ на „Гранд хотел Пловдив****“ при следната 

програма: 

Дата Ден  Час Кръг 

03.02.2019 Неделя 14:30 Техническа конференция 

15:00 Кръг 1 

04.02.2019 Понеделник  15:00 Кръг 2 

05.02.2019 Вторник 09:00 Кръг 3 

15:30 Кръг 4 

06.02.2019 Сряда 15:00 Кръг 5 

07.02.2019 Четвъртък 15:00 Кръг 6 

08.02.2019 Петък 15:00 Кръг 7 

09.02.2019 Събота 15:00 Кръг 8 

10.02.2019 Неделя 09:00 Кръг 9 

14:30 Награждаване и закриване 

 

КЛАСИРАНЕ: 

Класирането се извършва в зависимост от спечелените точки. 

В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели: 

1. Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група.  

2. Редуциран Бухолц (-1). 

3. Бухолц. 

4. Брой победи. 

5. Зонеборн-Бергер. 

mailto:nedevz@gmail.com
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НАГРАДИ: 

Награди за Турнир А 

1-во място 1 700 евро + Картина от пловдивски художник + купа 

2-ро място 1 000 евро  

3-то  място 700 евро  

4-то място 500 евро  

5-то място 400 евро  

6-то място 250 евро  

7-мо място 200 евро  

8-мо място 150 евро  

9-то място 150 евро  

10-то място 100 евро  

11-то място 100 евро  

12-то място 100 евро  

13-то място 80 евро  

14-то място 80 евро  

15-то място 80 евро  

16-то място 80 евро  

 

     Жени                                          Ветерани  

   

 

 

Награди за Турнир В 

       Жени                                                  Ветерани  

 

 

       Деца до 14 г. (момичета и момчета) 

 

 

 

Предметни награди и медали за първите трима от 8, 

10 и 12 г. с отделно класиране за момчета и момичета.   

 

При право на две награди се получава по-голямата. 

1-во място 130 евро 

2-ро място 100 евро 

3-то  място 80 евро 

1-во място 120 евро 

2-ро място 80 евро 

    

1-во място 300 евро 

2-ро място 280 евро 

3-то  място 250 евро 

4-то място 200 евро 

5-то място 180 евро 

6-то място 150 евро 

7-мо място 150 евро 

8-мо място 150 евро 

9-то място 150 евро 

10-то място 100 евро 

11-то място 100 евро 

12-то място 100 евро 

13-то  място 100 евро 

14-то място 80 евро 

15-то място 80 евро 

16-то място 80 евро 

17-то място 80 евро 

18-то място 70 евро 

19-то място 70 евро 

20-то място 70 евро 

1-во място 100 евро 

2-ро място 70 евро 

3-то  място 50 евро 

1-во място 100 евро 

2-ро място 70 евро 

1-во място 100 евро 

2-ро място 80 евро 

3-то  място 70 евро 
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Управителният съвет на СКШ „Локомотив“ Пловдив, основен организатор на 

международния шахматен турнир мемориал „Георги Трингов“, уведомява, че за 

обезпечаване на част от наградния фонд и разходите по организацията, всеки българин 

желаещ да участва в турнира е необходимо да внесе следните парични средства: 

1. За Турнир А: 60 лв. за всеки участник без значение на възраст и пол. 

2. За Турнир В: 40 лв. за деца, юноши до 18 г. и пенсионери. 

                       55 лв. за всички останали. 


