
ШК „ЛЕВСКИ“ (София) и 
ШК „СПАРТАК“ ( Димитровград) 

организират 
_______________________________________________________________________ 
 

БЛИЦ-ТУРНИР НА 1 Ноември в Димитровград 
 

По случай „Деня на Будителя”  - ШК „Спартак“ (Димитровград), НЧ „В. Левски 2003” и 
НЧ „Култура 2002” имат честта да Ви поканят на органифзирания от тях, съвместно с ЕТ 

Владимир Вълков - Шах  

Шахматен-блиц турнир „Есен 2013” с общ награден фонд 777 лева. 
Турнирът ще се проведе за на 1 Ноември 2013 / петък / в читалище „Васил Левски 2003”. 
То се намира в близост до община Димитровград, в сградата на ДЗИ на 4 етаж до 
общинска охрана на улица ул. "Г.С. Раковски" 18 . Участието се гарантира за първите 
50 записали се, а на останалите при възможност.  Начален час на записване за турнира – 
10:00 часа. Краен час за записване – 11:30 часа. Предварителната програма на турнира е: 
 
До 11:30 – записване на учасниците 
11:30  – 11:55 – Откриване на турнира и техническа конференция 
12:00 – 12:25 – 1-ви кръг 
12:30 – 12:55 – 2-ри кръг 
13:00 – 13:30 – Обедна почивка 
13:30 – 13:55 – 3-ти кръг 
14:00 – 14:25 – 4-ти кръг 
14:30 – 14:55 – 5-ти кръг 
15:00 – 15:25 – 6-ти кръг 
15:30 – 15:50 – 7-ми кръг 
16:30 – 16:40 – Награждаване и закриване на турнира 
 
Контрола на игра: 10 минути стартово време. За съставянето на двойките и класирането 
ще бъде използвана програмата “Swiss Manager”. Ще се използват електронни часовници 
DGT XL или DGT 2000. 
 
Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев mitkoiliev@gmail.com 0888955542 
 

Право на участие имат всички шахматисти, с международно ELO до 2299 (версия 
класически шах) без звания IM и GM и заплатили турнирната такса. За далите заявка до 
26 Октомври тя е 10 лева (за деца до 14 години вкл. преподаватели и пенсионери ) и 15 
лева (за останалите). За далите заявка след тази дата е 20 лева.  
 
 

Наградите са гарантирани, като първите три награди са осигурени от „ПП Герб”и са 
както следва :  
 
А) Основни: 
1. 120 лв. ; 2. 100 лв.; 3.   80 лв.; 4.   60 лв.; 5.   50 лв.; 6.   40 лв. 
Б) Специални: 
1) Най-добре представил се преподавател ( учител, професор, академик или 



удостоверяваща служебна бележка от шахматен клуб или училище за треньор по шах  – 
77 лв.  
2)  Местен шахматист – 50 лева  
3) Най-добре представило се дете до 10 години вкл. – грамота + 50 лв. 
4) Най-добре представило се дете до 14 години вкл. – грамота + 50 лв. 
5) Най-добре представило се дете до 18 години вкл. – грамота + 50 лв.  
 
Специалните награди ще бъдат раздавани при  повече от 4 състезатели от съответната 
група. Паричната стойност за основните награди е 450 лева, а на специалните – 327 лева. 
Взима се не повече от една награда на човек (по-високата). 
 
За повече информация или заявка за турнира (с име и фамилия, рождена дата, класически 
рейтинг – FIDE и български) моля да се обръщате към кмс Владимир Вълков на 
телефон: 0889 935 105  или 09 88827264 valkovvlado@abv.bg 
 
 
 
     
 


