
                               ОТКРИТ ФИНАЛ НА ЦСКА 2013

Организатор: ШАХМАТЕН КЛУБ ЦСКА- София и БФШ
Дати и място: 13-14 юли ,ул. Антон Павлович Чехов 16а(в сградата на 
данъчната адмимистрация ет.2).Квартал Изток (намира се между 
метростанция Жолио Кюри и автобусната спирка на хотел `Плиска`)

Контрола на игра: 50 минути плюс 10 секунди на състезател на ход до 
приключване на партията; записването е задължително до последните 5 
минути 

Съдия : Васил Илиев, съдия Първа категория

Система: Швейцарска система в 7 кръга, Турнирът е валиден за 
български рейтинг. Жребия се прави от компютърната програма 
SWISS MANAGER.

Турнирна такса: Право на участие в турнира имат всички шахматисти, 
заплатили турнирна такса както следва:
12.-лв.ученици, студенти, войници, пенсионери и инвалиди
15.- лв. за всички останали шахматисти участници
12.- лв. за членове на ЦСКА
10.- лв. за деца от школата на ЦСКА
Гросмайсторите не заплащат турнирна такса!

Програма: Събота 

12.30 - 12:50 - Записване на участниците
12.50 Техническа конференция и официално откриване
13.00 1-ви кръг
15.10 2-ри кръг
17.20 3-ти кръг

Неделя. 

10.00 4-ти кръг
12.10 5-ти кръг
14.20 6-ти кръг
16.30 7-ми кръг 
18:40 награждаване и официално закриване

Награди: 
Всички събрани такси ще бъдат раздадени като награден 
фонд! Първите три награди се гарантират, а размерът на 
останалите награди ще се уточни на техническата 
конференция.

След края на турнира ще се направи отделно класиране за 
шахматистите от ШК ЦСКА и първият в него ще бъде обявен за 



шампион на клуба за 2013. 
Заявки за участие:0885 02 19 49 Горан Кръстев, 0898949730 Васил Илиев
e-mail: cska.chess@mail.bg, goran_11@abv.bg
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