
        26-ти открит турнир  
      ХАДЖИДИМОВО  

 
     Хаджидимово е град в Югозападна България. Той се намира в Област Благоевград и е в близост до град Гоце Делчев. Град 
Хаджидимово е разположен в крайните южни предели на Република България , до границата с Гърция. В южна посока 
землището на града е предимно хълмисто , съставено от далечни предпланини на масивите Славянка , Шилка и Боздак , но 
преобладаващата част от територията му е равнинна. Долината на р. Места с тополовите растителни пояси от двете и 
страни , плодородните и равни ниви и градини , , младите борови гори и в по-далечен фон сините силуети на Пирин , 
придават на Хаджидимово особено очарование. Градът има продължително историческо съществуване. В античността от 
тук по течението на р. Места / Нестос / преминава един от важните пътища до централната за Балканския полуостров 
артерия Виа Егнатия. Земята на този район е съхранила следите от материалната култура на траки, римляни, славяни, 
прабългари и турци. Още през 1911 г. в местността " Котубаре " е открита каменна гробница с бронзови, сребърни и 
глинени съдове, сребърни и златни накити. Тук е открита и иконата на Св. Георги от Атанас Лазаров от село Горна 
Сингартия. На мястото, където е намерена иконата е построен Историческият манастир "Свети Георги Победоносец". 
Построен е 1865 г. Обявен е за паметник на културата. В близост до града си намира и параклисът "Свети Димитър". 
Градът получава името си след обединяването на 2 села - Горна Сингартия и Долна Сингартия. Известно време селото се 
казва Жостово - по името на генерал Константин Жостов, роден в село Гайтаниново, община Хаджидимово. Днес градът 
носи името на българския революционер и социалистически деец Димо Хаджидимов. Обявен е за град на 23 април 1996 г.с 
Решение на Министерски съвет. 

 

3 Май 2015 г. 
  

Цел и задачи: Турнирът се провежда за 26-ти път, като за пръв път турнира е 
проведен на 4 май 1989 г. идеята е да се повиши спортното майсторство на 
шахматистите и да се популяризира играта в региона. 
  

Организатор: Турнира се организира от община Хаджидимово и ШК"Ан Пасан". 
  

Място и време на провеждане: 26-ти опен Хаджидимово се провежда в спа хотел 
"Катерина" http://spahotelkaterina.com/ на гр. Хаджидимово 
  

Право на участие: Право на участие имат всички шахматисти заплатили турнирна 
такса от 15 лв. 
Ученици и ветерани  10 лв.  
Членове на ШК “Хаджидимово”  10 лв. 
Забележка: От турнирна такса се освобождават всички гросмайстори. 
  

Система на провеждане: Турнирът се провежда в 7 кръга по швейцарска система. 
  

Класиране: Класирането е според набраните точки. В случай на равенство се 
прилагат следните допълнителни показатели: Бухолц Медиана; Бухолц; Брой победи; 
Натрупване; Ниво на постижение; 

 
Контрола на времето за игра: 10 мин. + 10 секунди 

 
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев mitkoiliev@gmail.com 0888955542 
  



Програма 

Записване - до 09:45 ч. на 3 Май 2015 г. 
  

Техническа конференция - в 09:45 ч. на 3 Май 2015 г. 
 
1 кръг   събота                  3 Май 10:00 
2 кръг  събота                   3 Май  11:00

 
3 кръг събота                    3 Май 12:00

 

4 кръг  събота                   3 Май  13:00
 

5 кръг  събота                   3 Май  14:00
 

6 кръг  събота                   3 Май  15:00
 

7 кръг  събота                   3 Май  16:00
 

  

Награждаване и закриване събота 3 Май  2015 г. от 17:00 ч. 
  

Награди: 
 
I-ва 250 лв. ; II-ра 200 лв.; III-та 150 лв. ; IV-та 100 лв.; V-та 80 лв.; VI-та 70 лв.; VII-та 50 
лв.;  
 
 

Специални награди: 
 

Местни шахматисти: I-ва 100 лв. ; II-ра 60 лв.; III-та 40 лв. ; 
 

Деца до 14 г.: I-ва 50 лв. ; II-ра 30 лв.; III-та 20 лв. ; 
 
Заявки за участие на мс инж. Димитър Илиев 0888955542 mitkoiliev@gmail.com   
   


