
 

  
 

НАЦИОНАЛНА ИНДИВИДУАЛНА 
КУПА НА БЪЛГАРИЯ 

 „СЕРДИКА“ 
ПО УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ ЗА  

МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ДО 8, ДО 10, ДО 12 ГОДИНИ И  
ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ДО 14 ГОДИНИ

 
 
ОРГАНИЗАТОРИ: „Шахматен клуб ЕЛИТ”, Столична Община - Район 
„СЕРДИКА“, БФ Шахмат, с любезното съдействие и домакинство на хотел 
РАМАДА София ****. 
ДАТА И МЯСТО: 29.04. – 01.05.2016 г., гр. София, хотел РАМАДА София, зала 
„Рубин“ (бул. Мария Луиза 131). 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ТУРНИРА: www.serdika.chessclubelit.com 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: състезатели, родени след 1 януари 2002 г. и подали 
предварителна заявка за участие в уеб сайт: www.serdika.chessclubelit.com 
или на e-mail: info@chessclubelit.com, моб.: +359 889 479 189. Краен срок за 
записване: 26.04.2016 г.  
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска система в 9 кръга.  
Четири отделни турнира в зависимост от заявените възрастови групи за 
участие – до 8, до 10, до 12 и до 14 години, юноши и девойки. 
КОНТРОЛА ЗА ИГРА:  

 Ускорен шахмат: 20 минути на състезател.  
 Блиц: 5 минути на състезател.  

Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL.  
ВАЛИДНОСТ: Турнирите ще бъдат валидни за международен и български 
рейтинг по ускорен шахмат и блиц. 
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:  

 20 лева само за ускорен шахмат, 10 лева само за блиц 
 26 лева за участие и в двата турнира 
 Възможно е участие само на ускорен шахмат или само на блиц! 

 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАМА: 

 
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: 

 
Паричните награди са гарантирани при минимум 20 деца в категория. 

Дата Час Кръг 

УСКОРЕН ШАХМАТ 
29 април 2016 

(петък) 

До 12:30  Записване на участниците 
13:00 Техническа конференция 
14:00 І-ви кръг 
15:10 ІІ-ри кръг 
16:20 ІІІ-ти кръг 
17:30 ІV-ти кръг 

Дата Час Кръг 

УСКОРЕН ШАХМАТ 
30 април 2016 

(събота) 

09:30 V-ти кръг 
10:40 VI-ти кръг 
11:50 VII-ми кръг 
13:00 VIII-ми кръг 
14:10 IX-ти кръг 
16:00 Награждаване и закриване 

Дата Час Кръг 

БЛИЦ 
1 май 2016 
(неделя) 

09:00 І-ви кръг 
09:20 ІІ-ри кръг 
09:40 ІІІ-ти кръг 
10:00 ІV-ти кръг 
10:20 V-ти кръг 
10:40 VI-ти кръг 
11:00 VII-ти кръг 
11:20 VIII-ми кръг 
11:40 IX-ти кръг 
12:30 Награждаване и закриване 

БЛИЦ 
I място – купа, златен медал и 
парична награда в размер на 50 лева 
 
II място – сребърен медал и парична 
награда в размер на 30 лева 
 
III място – бронзов медал и парична 
награда в размер на 20 лева 
 

УСКОРЕН ШАХМАТ 
I място – купа, златен медал и парична 
награда в размер на 100 лева 
 
II място – сребърен медал и парична 
награда в размер на 60 лева 
 
III място – бронзов медал и парична 
награда в размер на 40 лева 
 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ: Предметни награди за най-малък участник и най-
малка участничка. В категория момчета и момичета до 6 години ще бъдат 
раздадени специални награди.  
НАСТАНЯВАНЕ: Моля, попълнете необходимата информация в уеб сайт: 
www.serdika.chessclubelit.com.  
Хотел РАМАДА София **** www.ramadasofia.com 
Настаняване на база нощувка и закуска: 
 

 
 

Вид стая 

Офертни цени за нощувка за цялата стая 
Единична 

стандарта стая 
Двойна  

стандарта стая 
Тройна 

стандартна стая 
 

Цена 30.00 Евро 40.00 евро 50.00 Евро 

Цената включва:  
 Богата закуска на блок маса; 
 Безплатен безжичен интернет на лоби и конферентен етаж, хотелските 

стаи; 
 Безплатно използване на фитнес център и плувен басейн в луксозния 

комплекс на хотела Виктория СПА. 
Горепосочените цени са е Евро, на стая, на нощувка и включват закуска 
на бюфет, 9% ДДС, застраховка и туристическа такса. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


