Регламент на
ПЪРВИ ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР
„КУПА БОРИНО – 2017“
Цел и задачи: Популяризиране на шахматния спорт в Община Борино и
повишаване на майсторството на участващите състезатели.
Организатори: Община Борино, хотел „Дейзи“ и БФШахмат
Дати на провеждане: от 29 април до 1 май 2017 г.
Място на провеждане: хотел „Дейзи“ – с. Борино, област Смолян
Система на провеждане: Швейцарска в 9 кръга. Турнирът важи за
ФИДЕ Ело по ускорен шахмат. Времето за обмисляне е 25 минути на
състезател за партия, с добавка от 10 секунди на ход, считано от първия.
Право на участие: Всички шахматисти, подали заявка в срок до 25 април
2017 г. и заплатили турнирна такса в размер на 20 лева на място преди
техническата конференция. Състезатели, които нямат FIDE ID номер
заплащат допълнителна такса от 30 лв.
Програма:
29 април (събота) – Техническа конференция – 14,30 ч., начални часове
на кръговете: I кръг: 15:00 ч. II кръг: 16:30 ч.
30 април (неделя): III кръг – 10:00 ч.; IV кръг – 11:30 ч. V кръг – 15:00 ч.
VI кръг – 16:00 ч. VII кръг – 17,00 ч.
1 май (понеделник) – VIII кръг – 09:30 ч. IX кръг – 11:00 ч. закриване и
награждаване – 12:30 ч.
Класиране: 1. Брой на спечелените точки. 2. Резултат от партиите между
състезателите в същата точкова група; 3. Редуциран Бухолц (–1); 4.
Бухолц; 5. По-голям брой победи; 6. Процент с черни фигури.

Награди:
Награждават се състезателите, класирани на първите 5 места в 4 точкови
групи според ФИДЕ-коефициента си по ускорен шахмат към 1.IV.2017 г.
I група: над 2250
II група – от 2000 до 2249
III група – от 1750 до 1999 и
IV група: до 1749 и без Ело.
Награди в групите: I . 150 лв., купа и грамота II. 80 лв. и грамота III. 70 лв.
и грамота IV-V място – предметна награда.
С предметни награди и грамоти ще бъдат отличени и други участници
според състава на турнира.
Настаняване:
Хотел „Дейзи“ или къща за гости в непосредствена близост – 2 нощувки с
2 закуски на човек в самостоятелна стая – 58 лв., в двойна стая – 50 лв., в
тройна стая – 40 лв. Закуските са на блок-маса. В цената са включени
безжичен интернет и паркинг. Повече на www.hoteldeizi.com
Заявки за участие и настаняване се подават не по-късно от 25 април при
Осман Неби, GSM: 0878 306 700 или на e-mail: osman_nebi@abv.bg
или при Николай Тодоров, GSM: 0885 80 60 60 или на e-mail:
shahklub@abv.bg

