
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОСЕМНАДЕСЕТА
НАЦИОНАЛНА

ИНДИВИДУАЛНА КУПА НА
БЪЛГАРИЯ

„ТЪРНОВСКАТА ЦАРИЦА”
ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Състезатели, родени след 1.1.2001

КОНТРОЛА ЗА ИГРА – ускорен шах
20 минути на състезател

КОНТРОЛА ЗА ИГРА – блиц
5 минути на състезател

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ – ШВЕЙЦАРСКА В 9 КРЪГА

ВАЛИДНОСТ 
Турнирите до 12 и до 14 години са валидни за международен и български рейтинг 
съответно по ускорен шах и по блиц

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 
20 лева само за ускорен шах, 10 лева само за блиц
26 лева за участие и в двата турнира



Възможно е  участие само на ускорен шах или само на блиц!

ПРОГРАМА 

01.05. – 13.00 техническа конференция 
14.00 откриване, първи кръг ускорен шах
15.10 втори кръг 16.20 трети кръг 17.30 четвърти кръг 18.40 пети кръг

02.05. – 09.30 шести кръг 10.40 седми кръг 11.50 осми кръг 13.00 девети кръг
15.00 – закриване и награждаване ускорен шах

03.05 – 09.00 – първи кръг блиц
09.25 – втори кръг  09.50 – трети кръг 10.15 – четвърти кръг 10.40 – пети кръг
11.05 – шести кръг 11.30 – седми кръг 11.55 – осми кръг 12.20 – девети кръг
14.00 – закриване и награждаване блиц

НАГРАДИ

Общ награден фонд 2400 лева

Четири отделни турнира в зависимост от заявените възрастови групи за участие – до 8, 
до 10, до 12 и до 14 години, юноши и девойки.

Във всяка от осемте възрастови групи се раздават следните награди-

УСКОРЕН ШАХ

1 място – купа, златен медал и 100 лева 

2 място – сребърен медал и 60 лева 

3 място – бронзов медал и 40 лева 

БЛИЦ

1 място – купа, златен медал и 50 лева 

2 място – сребърен медал и 30 лева 

3 място – бронзов медал и 20 лева 

Предметни награди за най-малък участник и най-малка участничка.

Грамоти за всички участници с предварително подадена заявка за участие.

Играещ с бели фигури осигурява шахматен часовник.



НАСТАНЯВАНЕ
Хотел „Етър” – 25 лева на човек за нощувка със закуска в двойна стая.
Налични са ограничен брой стаи с три легла на същата цена на човек.
Цената е валидна както за състезатели, така и за придружаващи лица.
Местата  за  настаняване  в  хотела  са  ограничени  и  се  предлагат  до
изчерпването им. В този хотел са залите за игра. Хотелът е разположен в
центъра  на  града,  до  него  спират  автобуси  от  София,  Варна,  Добрич,
Силистра, Шумен и Разград.
В близост до хотела има много алтернативни възможности за настаняване.
Заявки за участие и настаняване:
Светла Йорданова, тел. 0886 495921, 0878 197602
Срок за подаване на заявки за участие – 29.04.2015
e-mail: svetla_vt@yahoo.com

НАЙ-МАСОВИЯТ ДЕТСКИ ТУРНИР В БЪЛГАРИЯ 
ЗА 2013 ГОДИНА – 221 УЧАСТНИЦИ
ЗА 2014 ГОДИНА – 255 УЧАСТНИЦИ

 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

mailto:svetla_vt@yahoo.com

