
 

 

2-ри открит турнир  по шахмат  БЕРОЕ 
По повод 143 години от обесването на Васил Левски 

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: сеньори над 60 г. и ученици. 
 
ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ: 
- Турнирът се провежда по швейцарска система, в 6 /шест/ кръга, при контрола 60 минути + 30 секунди на    
състезател за цялата партия. Общ награден фонд – 300 лв. + медали. 
- Турнирът важи за международно и национално ело. 
 

ПРОГРАМА на 2
-ри

 ОПЕН  "БЕРОЕ" 
 
            Събота  20 Февруари                                                                         Неделя  21 Февруари 
            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:  Народно читалище "Железник 1988" гр. Стара Загора кв."Железник", ул."Арх.Христо Димов" № 37 

 
 
 
КЛАСИРАНЕ: Класирането  се  извършва  по  броя  на  набраните  точки,  допълнителни показатели са:  
 Резултат в точковата група; Медиана Бухолц (без най-слабия резултат); Бухолц; Брой победи. 
 

НАГРАДИ: 

1 място – 100 лева 
2 място – 60 лева 
3 място – 40 лева 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 

Деца до 10 години – 1, 2 и 3 място – медал 
Деца до 12 години – 1м.- 50лв.+ медал, 2 и 3 място – медал 

Деца до 14 години – 1, 2 и 3 място – медал 
Деца до 16 години – 1м.- 50лв.+ медал, 2 и 3 място – медал 

Наградите са гарантирани при минимум 20 участника. 

 
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев 0888955542  
За заявки: mitkoiliev@gmail.com   www.chessbulgaria.free.bg    
WGM Адриана Николова 0885185250   adriana__@abv.bg   


