
   4-ти МЕМОРИАЛ СТИЛЯН СТРУГОВ 

  http://vbox7.com/play:61e2af1 

 
с. Огняново /Община Гърмен/ 

                                    25-26 Май 2013 
 

1. Цел и задачи: 

Турнирът се провежда в памет на Стилян Стоянов Стругов – 20–годишен , нелепо загинал 
в автомобилна катастрофа – прогресиращ млад шахматист от с.Гърмен и студент по история 
в ЮЗУ”Неофит Рилски” Благоевград и с цел да се повиши спортното майсторство на 

шахматистите и да се популяризира играта в региона. 
  
2. Организатори: 

Турнирът се организира от Община Гърмен, ШК”Левски” и ШШ “Никополис” – Гърмен и 
егидата на областния управител на Благоевградска област  - инж. Костадин 
Хаджигаев. 
  
3. Място и време на провеждане: 

4-ти мемориал Стилян Стругов се провежда на 25 и 26 Май 2013 в с. Огняново - хотел 
"Чинара" http://ognyanovo-chinara.com/ 
  

4. Право на участие: 

Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти заплатили 
турнирна такса от 15 лв.  
  
Ученици и ветерани (над 60 г.)   10 лв. 
  
Членове на ШШ “Никополис” –  Гърмен 10 лв.  
  
Забележка: От турнирна такса се освобождават всички гросмайстори. 
  
Деца до 14 г. ще играят в турнир „Б”, който ще се проведе паралелно на 
открития турнир в зала съседна на тази, където се играе открития турнир. За 
деца във възрастови групи: до 10 г.; до 12 г. и до 14 г. , които се класират до 
3-то място ще получат медали, а за всички останали възпоменателни грамоти 
за участие.  
  
5. Система на провеждане: 



Турнирът се провежда в 7 кръга по швейцарска система. 
  
6. Класиране: 

Класирането е според набраните точки. В случай на равенство 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: 

50 мин. + 10 секунди добавка на състезател за завършване на партията. 
  
8. Валидност на турнира: 

Турнирът важи за български рейтинг. 
  
9. Програма 

Записване - до 20:00  на 24 Май 2013 г. 
Техническа конференция - в 12:00 ч. на 25 Май 2013 г. 
1 кръг събота 25 Май 13:00

 

2 кръг събота 25 Май 15:15
 

3 кръг събота 25 Май 17:30
 

4 кръг неделя 26 Май 9:00
 

5 кръг неделя 26 Май 11:15
 

6 кръг неделя 26 Май 13:30
 

7 кръг неделя 26 Май 15:45
 

Награждаване и закриване неделя 26 Май 2013 г. от 18:00  
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да направи промяна 
в програмата на турнира. Състезателите следва да са своевременно уведомени за 
евентуални промени. 
  
10. Награди: 

Основни награди: 
I-ва 200 лв. 
II-ра 150 лв. 
III-та 100 лв. 
IV-та 80 лв. 
V-та 70 лв. 
VI-та 60 лв. 
VII-та 50 лв. 
VIII-та 40 лв. 
IX-та 30 лв. 
X-та 30 лв. 
  
Специални награди: 

Ветеран  50 лв. 
Жена  50 лв. 
Местен шахматист 1. 50 лв. 30   20 



Най-добре представил се участник с ЕЛО до 2000 /Национално/  50 лв. 
Най-добре представил се участник без ЕЛО  50 лв. 

Специалните награди са спонсорирани от  
  

Наградите не се делят, а се дават по турнирен коефициент. В случай, че един 
състезател може да вземе две награди, той получава по-голямата или тази по крайно 
класиране. Специални награди се дават, в случай че има минимум 3-ма участника в 
дадена група. 
  
Заявки за участие:  
инж. Димитър Илиев  0888955542   mitkoiliev@gmail.com 
  

Настаняването е в с. Огняново и намиращите се до него Огняновски минерални бани 

Хотели и частни квартири на web адрес: 
http://www.hoteli.ltd.bg/a21-ognianovo.htm 

  
В хотелите: „Чинара”; „Минерални извори”  и „Черния Кос” 
  

http://ognyanovo-chinara.com/ 
 
http://www.bghotel.mobi/index.php/home/details/242/Hoteli_v_Blagoevgrad/S_Ognyanovo/i
ndex.php/actions/setParam/sel_region/0/hotels/Hoteli_v_ 
  

Механа Парка в Гърмен http://garmen.piczo.com/?cr=2 и хотел „Белажио” в 
Гърмен http://belagio.bg/ 
  

организаторите осигуряват специална цена от 10 лева за нощувка в двойна стая 
на хотел Чинара. 
  

 Подробности относно настаняването: 0894612707 г-н Стоян Стругов 
 


