
ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА ДО 8 И 10 Г. ЗА 

МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА 

 

1. ДИП ПО УСКОРЕН ШАХМАТ /06.03.-07.03.2015 г.,хотел 
Балкан, гр. Плевен/. Право на участие имат всички състезателки и 

състезатели, които са родени след 01.01.2007 г. във възрастова 

група до 8 г. и след 01.01.2005 г. във възрастова група до 10 г., 

картотекирани в БФ Шахмат за 2015 г., подали предварителна 
заявка за участие на email: chess_dip@abv.bg до 20.02.2015 г. 

 

     Заявката за участие съдържа имената на състезателя, рождена 

дата, клуб/град, ФИДЕ рейтинг, БФШ рейтинг. 

Забележки: Важни пояснения за родителите ,чиито деца ще участват на 
ДИП 8 и 10 години в Плевен : 
Място на провеждане на състезанията хотел Балкан 3 звезди 
,Плевен.Дати 28 февруари - 6 март класически шахмат , 6 март следобед 
- 7 март ускорен шахмат , 8 март - блиц.Откриването на първенството 
ще бъде от 14.50 ч. на 28 февруари от кмета на Плевен Проф-Д-р 
Димитър Стойков и други официални гости. 
Съдийските хонорари и всички други разходи за първенствата са за 
сметка на СКШ Спартак Плевен XXI. БФШ осигурява купи и медали. 
Моля , родителите и председателите на клубове да изпращат своите 
заявки на и-мейл : chess_dip@abv.bg или да ми се обаждат лично на 
тел.0887 427750 Петьо Маринов. 
Цена на легло в реновирана стая 22 лева. 
Цена на легло в нереновирана стая 18 лева. 
Цена на единична реновирана стая 22 лева. 
Цена на единична нереновирана стая 18 лева. 
Само в нереновирана стая могат да бъдат настанени 3-ма души ! 
Отстъпка в ресторанта : 
Обедно меню - супи и готвено - без отстъпка 
Официално меню в ресторанта - отстъпка 25 % 
В близост до хотела (100 м.радиус) има 2 пицарии ,китайски ресторант , 
закуски и банички.На 4 март от 9.30 ч. е предвидено безплатно посещение 
на Панорама "Плевенска епопея" с безплатни беседи на групи от по 20 
души. 
Първенствата се провеждат в залите на 2 етаж , с изключение на 7-ми 
март 2015 , когато ще се играе в ресторанта и малката зала на 1 ет. 


