VI-ти мемориал ЛЮБЕН КОНСТАНТИНОВ

1 Април (Неделя) 2018 г. град Дупница
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
Турнирът ще се проведе в памет на един от основателите на шахматния живот в гр.
Дупница - кмс Любен Константинов. Той е един от най-добрите шахматисти на града в
продължение на повече от 20 години. Дългогодишен председател на градската
шахматна секция, както и петкратен градски шампион. Като такъв участва в окръжните
първенства и полуфиналите за републиканско индивидуално първенство.
Дългогодишен ръководител на шахматния кръжок към Пионерския дом. Откривател и
първи треньор на гросмайстор Венцислав Инкьов, както и на редица други млади
таланти, като най-изявения от тях е майстора на спорта Методи Стойнев. Турнирът се
организира от Шахматен клуб "Марек Юнион Ивкони" съвместно с "Шахматна
федерация България" и съдействието на Община "Дупница". Турнирът ще важи за
международен рейтинг.
ДАТИ И МЯСТО:
Провежда се на 1 Април 2018 г. в зала на Община Дупница I етаж .
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Турнирът се провежда по швейцарска система в 9 кръга. За съставянето на двойките при
жребия се използва помощта на компютър и специализиран софтуер Swiss Manager. Не се
приемат протести по отношение правенето на жребия освен при очевидна операторска
грешка. Контролата за игра е 15 минути плюс 5 секунди допълнително преди всеки изигран
ход на състезател. Играе се с електронни часовници DGT XL.
ПРОГРАМА:
Април
1 Април

10:00 – 11:00 ч. – Регистрация на участниците
11:15-11:30 ч. – Откриване,техническа конференция

1 Април

11:30 ч. – 1 кръг

1 Април

12:15 ч. – 2 кръг

1 Април

13:00-13:45 - обедна почивка

1 Април

13:45 ч – 3 кръг

1 Април

14:30 ч. – 4 кръг

1 Април

15:15 ч. – 5 кръг

1 Април

16:00 ч. – 6 кръг

1 Април

16:45 ч. – 7 кръг

1 Април

17:30 ч. – 8 кръг

1 Април

18:15 ч. – 9 кръг

1 Април

19:00 ч. – Официално закриване и награждаване

УЧАСТНИЦИ: Турнирната такса е 20 лв., за деца и ветерани над 60 г. -10лв.
КЛАСИРАНЕ:
Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство, като
допълнителен показател за определяне на по-предно класиране ще се прилагат следните
показатели: а) Бухолц медиана; б) Бухолц; в) Натрупване; г) Брой победи
НАГРАДИ:

Общ награден фонд – 2 000 лв.
Генерално класиране
00 лв. + купа; 2.) 300 лв. ; 3.) 200 лв. ; 4.) 150 лв. ; 5.) 100 лв. ; 6.) 100 лв. ; 7.) 80 лв. ; 8.) 50
лв.; 9.) 50 лв. ; 10.) 50 лв.
Специални награди:
Жени: 1.) 80 лв.
Ветерани над 60г.: 1.) 80 лв.
Момчета,момичета: 17-18 г. : 1.) 60 лв.; 15-16 г. : 1.) 50 лв. ; 13-14г. : 1.) 30 лв.
11-12 г. : 1.) 30 лв.+медал 2.) -3.) медали
Момчета,момичета:
г. : 1.)30лв.+медал 2.) -3.) медали; до 8 г. : 1.)30лв. +медал 2.) -3.) медали
Местни шахматисти:
80 лв. 2.) 50лв.

Наградите не се делят, а се разпределят според точното крайно класиране. В случай, че
участник може да получи 2 награди (по генерално класиране и специална), той взема само
една от тях – по-голямата по стойност. В случай на равни награди се получава тази по
генерално класиране. Наградите по категории се раздават при минимум 5 участника от
категория.
Възрастта за специалните награди се определя към 01.01.
НАСТАНЯВАНЕ:
Организаторите не поемат ангажименти относно настаняването на участниците!
Град Дупница разполага със следните възможности за настаняване:
хотел Рила - http://www.hotelrila.net/ 070159610 office@rilenahotels.com

хотел Универсал - http://www.hoteluniversal-bg.com/ тел:0701 412 34,

хотел Енерго http://www.journey.bg/hotels/hotel.php?hotel=385 тел: 0701 25223,
Къща за гости Вила Бистрица, тел: 0899 170250

В близост до гр. Дупница е и курортния център Сапарева баня, с разнообразни
възможности за настаняване - http://saparevabanya.bg/
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:
инж. Методи Стойнев
Е-мeйл: metodistoynev@abv.bg
тел: 0879 356196,0877-77 13 63
Съдия на турнира: инж. Димитър Илиев
тел: 0888955542, Е-мeйл: mitkoiliev@gmail.com

