
 

 

2-ри турнир  „ШАХ ЗА МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ“   

за шахматисти с международен рейтинг под 2300 
12 – 16 Юли 2016 г. 

 + Допълнително турнири по Блиц и Рапид шахмат 
Блиц турнир 16 Юли начало 17:30  

¢ НАГРАДЕН ФОНД 800 ЛЕВА £ 
Рапид турнир 17 Юли начало10:30   

¦ НАГРАДЕН ФОНД 900 ЛЕВА ¥ 
 

град Пловдив , СПА Хотел Империал **** http://hotelimperial.bg/ 
място за игра : зала Империал (1 етаж)  

Живо предаване на първите 5 дъски ! 
 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 
7-9 място - годишен абонамент за сайта              
chessbomb 

70.00 лв. 
50.00 лв. 

 

Жени  

1 място         Купа + 70.00 лв. 
Mъже 25- 35 години 1 място       Купа + 70.00 лв. 

Сеньори 60 + 1 място 60.00 лв 

2 награди от 50 лева (томбола ) 
от  www.chessbomb.com 
Общо 

100 лв. 
 

1000 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 

Две специални награди на стойност 50 лв.!!  

 Ще се изтеглят с жребии на закриването между играчите в турнира, които са 
останали извън наградният фонд !! Наградите са гарантирани независимо от броя на 
участниците. 



 

 

Турнирът ще се проведе в 7 кръга по Швейцарска система с контрола за игра: 90 мин. 
+ 30 сек. 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. 
 От 18 до 60 години – 15 лв.  
 

Главен съдия :  Международен съдия  инж. Димитър Илиев 

заявки за участие се приемат до 10 Юли 2016  

 е-маil: mitkoiliev@gmail.com  тел: 0888955542  инж. Димитър Илиев IA  

или на телефон 0877657700 WGM Емилия Джингарова 

Програма на кръговете на откритият турнир: 
 

1-ви ден  12 Юли  
Техническа конференция – 15:30 ч. 
Официално откриване на турнира – 16:15 ч 
І  кръг – 16:30 ч. 
 

2-ри ден 13 Юли 
ІІ  кръг – 9:30 ч.  ІІІ  кръг – 15:30 ч.  
 

3-ти ден 14 Юли Лекции –анализ на избрани партии с лектори младежи – 10:30 ч.  
ІV  кръг – 15:30 ч.  
 

4-ти ден 15 Юли 
V  кръг – 9:30 ч.  VІ  кръг – 15:30 ч.  
 

5-ти ден 16 Юли 
VІІ  кръг – 9:30 ч.  Закриване на турнира и награждаване – 15:00 ч. 
 

 
 
 
 
 
 
 


