
   ВТОРИ  ШАХМАТЕН  ТУРНИР 
 

„РИЛСКА ПРОЛЕТ” 
 
 в к.с. „Паничище” - htpp//www.panitchishte.com  
 и за наградите на хотел „Енергоремонт”- htpp//www.hotelenergoremont.com 
 и Община Сапарева баня - htpp//www.sap_oba@abv.bg 
 
1.Цел и задачи: 
Турнирът се провежда с цел популяризиране на к.с.Паничище,хотел 
„Енергоремонт”и Община „Сапарева баня”, като един прекрасен кът – 
бъдеща курортна дестинация. 
 
2.Организатор: 
Турнирът се организира от „Енергоремонт-Бобов дол”АД,Община 
„Сапарева баня”, БФ по шахмат и ШК”Марек Юнион Ивкони”- 
гр.Дупница. 
 
3.Място и време на провеждане: 
24,25 и 26 май  2013г. в хотел „Енергоремонт”-к.с.”Паничище”,Община 
„Сапарева баня”. 
 
4.Право на участие: 
Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти, 
подали своевременно заявка и заплатили турнирна такса от 15 лева. За 
ученици и ветерани таксата е 10 лева.От турнирна такса се освобождават 
всички гросмайстори.Заявките се подават на имейл:nikolai_milchev@abv.bg      
и до главен съдия Георги Бедников – тел: 0896 631 643                                   
                                                                имейл: ste.vas@abv.bg 
 
5.Схема на провеждане: 
Турнирът се провежда по Швейцарска система в 9 кръга. 
 
6.Класиране: 
Класирането е според набраните точки. В случай на равенство на точките, 
се прилагат следните допълнителни показатели: 

1. Бухолц медиана 
2. Бухолц 
3. Брой победи 
4. Натрупване 
5. Ниво на постижение 

 



7.Контрола на времето за игра: 
Ускорен шах – 25 минути за завършване на партията - гилотинна контрола 
 
8.Програма: 
Записване до 17,00 часа на 24 май /петък/ 2013г. 
 
                             Петък 24.05.2013 
 
17,00 – техническа конференция 
17,50 – Откриване на турнира от кмета на Община „Сапарева баня” 
18,00 – 1 кръг 
19,10 – 2 кръг 
 
                            Събота 25.05.2013 
 
09,00 – 3 кръг 
10,30 – 4 кръг 
11,30-13,30 – обедна почивка 
14,00 – 5 кръг 
15,30 – 6 кръг 
17,00 – 7 кръг 
 
18,30 – Приятелски футболен мач на малки вратички между отборите на 
севера и юга / за целта си носете спортно облекло/. Допълнително е въз-
можно организиране на състезания по тенис на маса и плуване и други 
спортни мероприятия. 
 
21.00 – Блиц турнир в 9 кръга – турнирна такса – 5лв.Наградният фонд ще 
зависи от броя на записалите се участници. 
 
                          Неделя 26.05.2013 
 
09,00 – 8 кръг 
10,30 – 9 последен кръг 
12,00 – Награждаване на победителите и закриване на турнира 
 
9.Награден фонд – 2 050 лв. 
 

1. 500лв. + купа 
2. 300лв. 
3. 200лв. 
4. 150лв. 
5. 120лв. 



6. 100лв. 
7. 100лв. 
8. 80лв. 
9. 70лв. 
10. 70лв. 
 
Допълнителни награди за най-добре представили се : 
Ветеран – 70лв. 
Местен шахматист – 1/ 100лв. 2/ 50лв.(Общини Сапарева баня и 
Дупница) 
Без междунароно ЕЛО – 70лв. 
С ЕЛО до 2100 – 70лв. 
 
  За децата ще има награди медали според възрастовата група.Награди- 
те не се делят, а се дават по турнирен коефициент.В случай че един 
състезател се е класирал да вземе две награди, той получава тази, която 
е по-голямата. 
   При повече от 80 участника наградния фонд ще бъде завищен. 
 
10.Настаняване: 
Нотел „Енергоремонт”. Цена за нощувка на легло-22лв. със закуска и 
безплатно ползване на басейн,сауна,фитнес,зала с тенис на маса,фут- 
болно и баскетболно игрище и безплатен паркинг. 
 
За допълнителна информация: 
Николай Милчев – 0898- 833 971 
Йордан Милчев – 0886-606 636 – управител на хотел „Енергоремонт”. 

 


