
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР 

КУЛА 
1-2 май 2013г. 

 

 

Под патронажа на: 

Кмета на община Кула – г-н Владимир Владимиров 

 
Място за игра:  
Читалище “Просвета”, гр.Кула 
 
Система: 
Турнирът ще се проведе в 7 кръга по Швейцарска система. 
За съставяне на двойките, ще се използва утвърдената от ФИДЕ компютърна програма 
Swiss-Manager. 
 
Контрола за игра:  
Всеки състезател ще има по 50 минути за завършване на партията с 10 секунди добавено 
време на ход. Времето за игра ще се измерва с дигитални часовници DGT XL. 
 
Програма: 
01.05.2014г. 
Техническа конференция:  12:45 ч. 
I кръг:    13:00 ч. 
II кръг:    15:00 ч. 
III кръг:    17:00 ч.  
IV кръг:   19:00 ч. 
02.05.2014г. 
V кръг:    09:00 ч. 
VI кръг:    11:00 ч. 
VII кръг:    13:00 ч. 
Закриване и награждаване: 15:30 ч. 
 
Такса за участие: 20лв. Деца до 14г, ветерани /навършени 60 години/, членове на ШК 
“Найден Войнов” – Видин – 10лв. Ветерани над 75 години, деца под 10години и 
гросмайстори не заплащат турнирна такса. 



 
 
Гарантиран награден фонд осигурен от Община Кула: 1500 лева 

I място: 200 VII място: 70 

II място: 160 VIII място: 70 

III място: 120 IX място: 60 

IV място: 100 X място: 60 

V място: 80 XI място: 50 

VI място: 80 XII място: 50 

 
Специални награди:  
I място жени: 100 лв;  
II място жени: 50 лв;  
I място трансграничен състезател: 50 лв. 
I място ветерани: 50 лв. 
I място неградиран: 50 лв. 
I място състезател до 14г: 50 лв. 
I място местен: 50 лв. 
 
Момчета и момичета до 14 г. – грамоти първо, второ и трето място  
Внимание: Специални награди се присъждат само при наличие на минимум 3 
състезатели в група. Награда за I място жени се присъжда при минимум 6 участнички 
 
Класиране: 
Наградите не се делят при равенство на точките, а се разпределят по допълнителните 
показатели. Допълнителни показатели: Бухолц медиана; Бухолц; Брой победи; 
Натрупване; Редуцирано натрупване. 
 
Регистрация:  
Регистрация от 12:30ч. до 12:45ч.  в читалище “Просвета”, гр.Кула 
 
Заявки за участие: 
Моля, изпращайте заявки за участие до 28 април 2014г, съдържащи: трите имена, 
дата на раждане, клуб/град, международен и български рейтинг, начин на транспорт на 
следния имейл: 
chess_vidin@abv.bg 
или се обаждете на тел: 0887 222 883 - Евтим Стефанов 
WEB: http://chess.bcvidin.org  
 
Настаняване: 
Съществува възможност за настаняване в гр.Кула. При интерес, моля изпращайте 
имейл на chess_vidin@abv.bg 
 
Нашите предложения за настаняване в гр.Видин са: 

 хотел  “Вида чар" **;12 места 
единична стая - 30лв; двойна стая - 35лв 
гр. Видин 3700, ул."Цар Иван Срацимир" 9; тел:0899 81 33 88; e-mail: 
vida_char@abv.bg 

 хотел “Бонония” **;100 места 
единична стая – 33.30лв; двойна стая – 39.60лв 
гр. Видин 3700, ул. “Бдин” 2; тел:094 606031; 606032; 
www.hotelbononia.net 

 хотел ”Дунав” ****, 60 места 
единична стая – 42лв; двойна стая – 52лв 
гр. Видин, ул. "Еделвайс" №3, тел:094 600 174; GSM:0893 326 411; 
www.hoteldunav.eu  
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