Медали и/или грамоти за всички деца в зависимост от тяхното класиране !!!

ОСВЕН ВОДАЧА – СЛЕД НЕГО ВСЕКИ ДРУГ ВЕЧЕРТА НА 18 ЮНИ МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ И АНАЛИЗИРА ПАРТИИТЕ СИ.
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СА СИГУРНИ, ЧЕ ЧРЕЗ АНАЛИЗА ПО-СЛАБИТЕ ШАХМАТИСТИ ЩЕ ИЗРАСТНАТ ЗНАЧИТЕЛНО. ТЕ ИМАТ
ПРАВО ДА ПИТАТ ЛИДЕРА, БЕЗ ДА ПРЕКАЛЯВАТ ЗА НЕГОВИТЕ ПАРТИИ. ЗНАЕМ, ЧЕ СЛЕД ТОЗИ ТУРНИР ДЕЦАТА НИ ЩЕ
ИЗРАСТНАТ МНОГО, ВЕРОЯТНО ТРИ СТЪПАЛА НАГОРЕ И ТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС. БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ТОВА !
Кажете няколко думи за някой Ваш успешен турнир или партия. Покажете някоя своя партия на децата, предварително
анализирана с шахматна програма. Купа Димитровград 5 е насочена към децата – бъдещето на България.
Всичко това е направено главно за тях. На състезанието ще участват много деца, затова когато някой възрастен играе с
дете Е задължен след края на партията да анализира играта на детето, без да се притеснява, че пречи на останалите.
Ако детето е сгрешило, като не си е развило фигурите в дебюта – кажете му го !
Ако детето не чуства позицията в мителшпила – препоръчайте му книга на български език !(може и Ваша)
Ако сте го надиграли в ендшпила – покажете му !
За тези, които са готови да дадат частица от себе си на всяко Българско дете е следващия музикален поздрав :
Ето чуйте го : https://www.vbox7.com/play:68f9c028

Всеки състезател има право на един бай от 1 до 4-ти кръг (вкл.)
Закуска, обяд и вечеря на шведска маса + Нощувка = 35 лева за възрастен или 30 лв. дете. Цените за нощувката са
задължителни за всички, без значение годините на детето. Не желаещите нощувка заплащат 5 лв за ползване на зала.
Вечеря на 18.06 от 18:00 до 20:00 ; закуска на 19.06 от 8:00 – 9:30 ; обяд на 19.06 от 12:00 до 14:00 часа
Имайте впредвид, че това е Детски Международен Център и всичко е пригодено за деца. Не търсете лукс !

НАГРАДЕН ФОНД : ШК Димитровград предлага на своите приятели балансирани награди, за класиралите
се на първите 5 места. Заплатилите 35 лева такса за участие(вместо 25) имат ваучер за участие в Д-град 6

І. – 120 лева ІІ. – 100 лева ІІІ. – 80 лева ІV. – 60 лева V – 40 лева
Местата в залата за игра действително са ограничени ! Някой, ако се запише в последния момент и играе пред басейна
да не се изненада ! Записването на партиите е задължително в първите 30 хода, без значение какво време Ви остава.
Деца под 7 години са освободени от турнирна такса и записване на партиите.
За контакти : 0988827264 – Владимир Вълков

