
193-ти открит турнир  по шахмат  МГУ 
По повод рождения ден на Петър Жотев – майстор на спорта и зам. министър на икономиката в периода 1999-2001(роден на 22 Октомври 1950 в гр. София) 

ОРГАНИЗАТОРИ:          
                  
 
УЧАСТИЕ: Право на участие в турнира имат всички шахматисти с международно ЕЛО до 2200, които са заплатили 
турнирна такса от 20 лева, в която влиза и участие в блиц турнир, който ще се проведе веднага след края на главния 
турнир.  
- Преференциална такса от 15 лева плащат: Членове на ШК“Верила“, учeници и сеньори над 60 г. 
- Учeници и сеньори над 60 г. – членове на ШК“Верила“ плащат 12 лева; 
- Преподаватели, служители и студенти на МГУ – безплатно;  
 
ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ: 
- Турнирът се провежда по швейцарска система, в 6 /шест/ кръга, при контрола 60 минути + 30 секунди на ход за 
състезател през цялата партия. 
- Турнирът важи за международно и национално ело 
 

ПРОГРАМА на 193-ти ОПЕН  "МГУ" 
 

            Събота  21 Октомври                                                                         Неделя  22 Октомври                                                                          
            10:30 – 10:45  записване                                                                        ІV кръг   11:00 – 14:00 ч.  
               10:45  техническа конференция                                                            V кръг  14:01 – 17:01 ч. 
І кръг   11:00 – 14:00 ч.                                                                                        VІ кръг  17:02 – 20:02 ч.  
ІІ кръг  14:01 – 17:01 ч.                                                                                        от 20:05 ч. Награждаване, закриване    
ІІІ кръг 17:02 – 20:02 ч.                                                                                        и Блиц-турнир! 
                                                                         
МЯСТО за ИГРА:  в шахматен клуб МГУ /Минно-Геоложки Университет "Св.Иван Рилски" – на входа на Студентски град 
– в стола на МГУ (може да се стигне с автобуси 88, 94 и 102, а също така и с метро – слизате на станция Г.М.Димитров) 

  
 

гр. София, ул. Проф. Боян Каменов 3 /до община „Студенска“/ 
 
КЛАСИРАНЕ: Класирането  се  извършва  по  броя  на  набраните  точки,  допълнителни показатели са:  
 Лична среща в съответна точкова група, медиана бухолц (-1), бухолц, брой победи и перформанс. 
 
НАГРАДИ: за първите 3-ма, деца до 14 г. и ветерани над 60 г.+ специални изненади  
                    (при повече от 3-ма участника в съответната група) 
 
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев 0888955542  
 
За заявки: mitkoiliev@gmail.com                 www.chessbulgaria.free.bg 

http://www.chessbulgaria.free.bg/

