
Първи турнир   
„ШАХ ЗА МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ“   

за шахматисти с международен рейтинг под 2300 
  
 

град Пловдив , СПА Хотел Империал ****  
  

                                     03 – 07 Май 2016 г. 
 
 

Награди: 
Общо класиране  

1 място       Купа, медал +  300.00 лв. 

2 място Медал + 200.00 лв. 

3 място Медал + 100.00 лв. 

4 място 80.00 лв. 

5 място  

6 място 

7-10 място - годишен абонамент за сайта 

chessbomb 

70.00 лв. 

50.00 лв. 

 

Жени  

1 място       Купа + 70.00 лв. 

До 35 години       Купа + 70.00 лв. 

Сеньори 60 + 60,00 лв 

  

 

Възрастови групи Предметни награди 

До 8 години медали 

От 8 до 14 години медали 

От 14 до 18 години медали 

От 18 до 25 години медали 

Наградите са гарантирани независимо от броя на участниците. 

Турнирът ще се проведе в 7 кръга по Швейцарска система с контрола за игра: 90мин. + 
30сек. преди всеки изигран ход за цялата партия. 

Турнирът важи за международен рейтинг по класически шах! 
  
 Право на участие имат всички заплатили турнирни такси, както следва: 
 До 8 години и лица с ТЕЛК решение са освободени от турнирни 



такси. 
 От 9 до 18 години и Сеньори 60 +  -  10 лв. (за един турнир) 
 От 18 до 60 години – 15 лв. (за един турнир) 
 
При записване в трите турнира се ползват следните преференции: 
 От 9 до 18 години и Сеньори 60 +  -  20 лв. (за цялата верига) 
 От 18 до 60 години – 30 лв. (за цялата верига) 
 

Главен съдия :  Международен съдия  Ружка Генова 

заявки за участие се приемат до 02.05 2016  

на имейл : genova.ruzh@gmail.com 

или на телефон 0877657700 Емилия Джингарова 

Програма: 
 

1ви ден   
Техническа конференция – 15.30 ч 
Официално откриване на турнира - 16.15 ч 
І  кръг – 16.30 ч. 
 

2-ри ден 
ІІ  кръг – 9.30 ч.  
ІІІ  кръг – 15.30 ч.  
 

3-ти ден 
Лекции –анализ на избрани партии с лектори младежи – 10.30 ч.  
ІV  кръг – 15.30 ч.  
 

4-ти ден 
V  кръг – 9.30 ч.  
VІ  кръг – 15.30 ч.  
 

5-ти ден 
VІІ  кръг – 9.30 ч.  
Закриване на турнира – 15.00 ч. 
 
 

  Организаторите осигуряват специални цени за настаняване в СПА 
Хотел Империал****  за периода от 03-07 Май 2016: 
 



 
Тип стая Цени  Цени със 

СПА 
Единична 
стандарт 

  54,00 лв.   64,00 лв. 

Единична 
делукс 

  74,00 лв.   84,00 лв. 

Двойна 
стандарт 

  70,00 лв.   90,00 лв. 

Двойна делукс   88,00 лв. 108,00 лв. 
       
 
*Цените са за стая на вечер и включват закуска на блок-маса, 
  паркинг, фитнес, интернет достъп,  всички такси и 9 % ДДС; 
*Заложените СПА услуги в цените включват неограничено ползване на  
 сауна, парна баня, арома сауна, инфра-червена кабина, джакузи, кнайп  
 пътека и  релакс зона; 
* Специално намаление за семейства: 
- Двама родители в двойна стая с дете до 12 години, детето получава 
безплатно настаняване и закуска. 
- Един родител в единична стая с дете до 12 години, детето получава 
безплатно настаняване и закуска. 
   
 
 
 
 
 
 
 


