I. Държавно отборно първенство за юноши до 16 г.
1. Провежда се от 7 до 11 ноември в курорт Боровец по кръгова или
швейцарска система в зависимост от броя на отборите.
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски
внос и картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат.
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.2000
г. Допуска се участие на чуждестранни състезатели, но в отделен мач
може да играе само 1 чуждестранен състезател.
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните
клубове, редовни членове на БФ Шахмат.
5. Срок за заявки – 20 октомври.
II. Държавно отборно първенство за девойки до 16 г.
1. Провежда се от 7 до 11 ноември в курорт Боровец по кръгова или
швейцарска система в зависимост от броя на отборите.
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски
внос и картотекирали своите състезателки в БФ Шахмат.
3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.2000
г. Допуска се участие на чуждестранни състезателки, но в отделен мач
може да играе само 1 чуждестранна състезателка.
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните
клубове, редовни членове на БФ Шахмат.
5. Срок за заявки – 20 октомври.
III. Държавно отборно първенство за момчета до 12 г.
1. Провежда се от 7 до 11 ноември в курорт Боровец по кръгова или
швейцарска система в зависимост от броя на отборите.
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски
внос и картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат.
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.2004
г. Допуска се участие на чуждестранни състезатели, но в отделен мач
може да играе само 1 чуждестранен състезател.
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните
клубове, редовни членове на БФ Шахмат.
5. Срок за заявки – 20 октомври.
IV. Държавно отборно първенство за момичета до 12 г.
1. Провежда се от 7 до 11 ноември в курорт Боровец по кръгова или
швейцарска система в зависимост от броя на отборите.
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски
внос и картотекирали своите състезателки в БФ Шахмат.

3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.2004
г. Допуска се участие на чуждестранни състезателки, но в отделен мач
може да играе само 1 чуждестранна състезателка.
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните
клубове, редовни членове на БФ Шахмат.
5. Срок за заявки – 20 октомври.
Настаняване
Хотел „Самоков“ при следните условия:
* Състезатели, играещи до 12 г. – 30.00 лв. (нощувка и трикратно
хранене);
* Състезатели, играещи до 16 г. – 35.00 лв. (нощувка и трикратно
хранене);
* 1 треньор на клуб – 35.00 лв. (нощувка и трикратно хранене);
* Всички останали придружаващи лица – 40.00 лв. (нощувка и трикратно
хранене).
Участниците в първенствата могат да ползват безплатно басейна на
хотела. Настаняването ще се извършва в двойни и тройни стаи.
Самостоятелни стаи не се предоставят на тези цени. При поискване на
такива цената е след предварително запитване.
Заявки за настаняване:
тел.: 0750 32306
моб.тел.: 0886 181166
e-mail: info@samokov.com
Заявки за участие:
моб.тел.: 0888 955542
e-mail: mitkoiliev@gmail.com

