
84-ти
 открит турнир по шахмат МГУ 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: www.mgu.bg ; http://chess-bg.com/ и http://yan-bibiyan.net/ 
   
УЧАСТИЕ: 
- Право на участие в турнира имат всички шахматисти, които са заплатили турнирна такса от       
15 лева, в която влиза и участие в блиц турнир, който ще се проведе веднага след края на 
главния турнир. 
- Преференциална такса от 12 лева плащат: учeници и сеньори (над 60 г.) 
- За членове на ШК“Левски“ 10 лева 
- Гросмайстори участват безплатно 
- Преподаватели, служители и студенти на МГУ – безплатно 
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ: 
- Турнирът се провежда по швейцарска система, в 6 /шест/ кръга, при контрола 50 минути + 
10 секунди на състезател за цялата партия. 
- Турнирът е валиден за българско ЕЛО 
- Задължително записване на партията до навлизане в последните 10 минути 
 
                                                    ГРАФИК на 84-ти ОПЕН "МГУ" 
 
                               Събота 8 Юни                                         Неделя 9 Юни 
                           12:30 – 12:45 записване                         ІV кръг 11:00 – 13:00 ч. 
                           12:45 техническа конференция             V кръг 13:10 – 15:10 ч. 
                            І кръг 13:00 – 15:10 ч.                            VІ кръг 15:20 – 17:20 ч. 
                            ІІ кръг 15:10 – 17:10 ч.                 от 17:30 ч. Награждаване, закриване                                             
                           ІІІ кръг 17:20 – 19:20                               и Блиц-турнир! 
 
МЯСТО за ИГРА: в шахматен клуб МГУ /Минно-Геоложки Университет "Св.Иван Рилски" – на 
входа на Студентски град – в стола на МГУ (може да се стигне с автобуси 88, 94 и 102, а също 
така и с метро – слизате на станция Г.М.Димитров) 

 
ул. „Проф. Георги Брадистилов“ – до блок 3 

 
КЛАСИРАНЕ: Класирането се извършва по броя на набраните точки, а допълнителните 
показатели са: медиана-Бухолц, Бухолц, брой победи и натрупване. 
 
НАГРАДИ: / наградите се гарантират при 20 и повече участника/ 
- І-ВА 60 лв. , втора и трета ...... се обявяват на ТК 



- за сеньори  15 лв. 
- за юноши и девойки до 16 г. 15 лв. 
 
За заявки: 
мс Димитър Илиев 0888955542 
 
e-mail: mitkoiliev@gmail.com 
 

www.chessbul.hit.bg 

www.chessbulg.free.bg 

 


