
1-ви открит турнир  по класически шахмат  „ДИАНА“ 

ОРГАНИЗАТОРИ:   ШК“Тунджа 2009“ Ямбол        
 
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: шахматисти от община Ямбол, учeници и сеньори над 60 г. 
- Учeници и сеньори над 60 г. – шахматисти от община Ямбол плащат 12 лева; 
 
ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ: 
- Турнирът се провежда по швейцарска система, в 6 /шест/ кръга, при контрола 60 минути + 30 секунди на    
състезател за цялата партия. 
- Турнирът важи за международно и национално ело 
 

ПРОГРАМА на 1-ви ОПЕН  "Диана" 
 
            Събота  23 Януари                                                                              Неделя  24 Януари 
            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 „Тунджа – 2009“ гр. Ямбол 

 

Шахклубът се намира до Зъболекарска поликлиника, срещу сградата на Държавния архив, ул.“Жорж Папазов“ 11 

При идване с кола от магистралата (пътя за Сливен) се минава моста на ж.п.линията, 2 светофара направо (2-ия до 

„Била“), на 3-ия светофар се завива в еднопосочна улица наляво, първата вляво и отново първата вляво. (По 

стрелките на картата.) От ж.п.гарата – автобус №1 се спира на спирката на „Била“ („Мототехника“), стига се пеш до 

следващия светофар и се завива наляво. (По стрелките на картата.) 

Нощувки: Мотел „Екатерина“, на около 5 км от Ямбол в посока Петолъчката – Промоциални цени: 20 лв. 

самостоятелна стая, 30 лв. двойна стая. За резервация: Красимир Динчев, тел.: 0896655148. При необходимост ще 

се осигури транспорт срещу заплащане (5 лв на човек в автомобил до мотела вечерта и обратно сутринта на 

другия ден). 

КЛАСИРАНЕ: Класирането  се  извършва  по  броя  на  набраните  точки,  допълнителни показатели са:  
 медиана-Бухолц, Бухолц, брой победи и натрупване. 
НАГРАДИ: за първите 3-а, деца до 14 г. и ветерани над 60 г. 
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев 0888955542  
За заявки: mitkoiliev@gmail.com                 www.chessbulgaria.free.bg 

Сп.“Била“  

(„Мототехника“) 
Шахклуб 


