
 

 

17-ти шахматен турнир „Сините камъни” 
30 Септември – 2 Октомври 2016 г. 

 
Цел и задачи: Турнирът се провежда с цел популяризирането на играта сред любителите и 
феновете на шахмата. 

Организатори: Турнирът се организира от: СКШ " Тунджа 2009 " - гр. Ямбол и   
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев IA, 0888955542 mitkoiliev@gmail.com 
 
Място и време на провеждане: 30 Септември – 2 Октомври 2016 г. в студентски стол на Тeхнически 
университет, гр. Сливен. 
 
Право на участие: Право на участие имат всички шахматисти с българско и международно ЕЛО < 2200, 
подали своевременно заявка и заплатили турнирна такса от 25 лв. 
За местни шахматисти , лица над 60 г. , и под 18 г. турнирната такса е 20 лв. 
При групова заявка на повече от 5 лица под 18 г. същата ще е 15 лв. При не подадени в срок заявки турнирната такса ще бъде увеличена с 20 % 
Заявки се подават  и на е-mail: dimvandev@abv.bg или във фейсбук  - към Димитър Въндев или 
на е-майла на главния съдия Моля подавайте трите имена, рождена дата и клубна принадлежност. Бъдете с коректни заявки 
или навреме ги оттегляйте при последвала невъзможност за участие. 
Записване до 18:00 ч. на 27 Септември 2016 г.              Турнирът  е  валиден за международен и национален рейтинг! 
 
Система на провеждане: Турнирът се провежда по Швейцарска система в 7 кръга.  
 
Класиране: Класирането е според набраните точки. В случай на равенство в точките се прилагат 
следните допълнителни показатели: 1. Бухолц (-1); 2. Бухолц; 3. Брой победи и 4. Перформанс  
Контрола на времето за игра: 60 мин. + 30 сек. на състезател за завършване на партия. 
 Програма: 
 
Петък 30 Септември 2016 г.     Неделя 2 Октомври 2016 г. 13:00 ч. – Записване        8:00 ч. – 6-ти кръг 
13:20 ч. – Техническа конференция                                             11:00 ч.- 7-ми кръг 
13:30 ч. – 1-ви кръг                                                                      14:30 ч.- Награждаване   
16:30 ч. – 2-ри кръг  
       
Събота 1 Октомври 2016 г.      
8:30 ч. – 3-ти кръг  
13:00 ч. - 4-ти кръг           
16:30 ч. – 5-ти кръг   Награди: 
Основни награди:  

I 300 лв. II 250 лв.  
 III 200 лв.  
 IV 150 лв.  V 100 лв. 



 

 

 VI          70 лв          
            VII         50 лв.  
            VIII        30 лв.    
Допълнителни награди:  

ЕЛО < 2000    I 100 лв.   
II   60 лв.  
III   40 лв. 
 
за шахматисти под 18 г.    
   I         80 лв.  

              II        60 лв. 
              III       40 лв. 
          за шахматисти над 60 г.  
              I          80 лв. 
              II         60 лв.  
              III        40 лв. 
 
          за жени 
             I          100 
             II           60  
             III          40 
                      за местни шахматисти   
              I          100 
              II           60               III          40 
 
            Общо  23 награди. 
 
Организаторите гарантират обявения награден фонд при минимум участие на 65 участника. При 
недостиг на участници е възможна минимална корекция , като бъдат запазени брой награди. При 
по висок брой участници е възможно увеличение на наградния фонд. 
Наградите не се делят, а се дават по допълнителни показатели.,при право на няколко награди се дава 
по високата. Настаняване: 
за човек 
В общежитието на ТУ-Сливен - 12,00 лв. тел.044667812 В х-л „Сливен”   - 15,00 лв. тел.044624056 ,044625173 
при роднини , приятели и колеги - може безплатно. 
За допълнителна информация:Димитър Въндев 0885 033955 


