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БЛИЦ-ТУРНИР НА 28. АПРИЛ В ДИМИТРОВГРАД 
 
Димитровград е разположен в центъра на Южна България на около 80 км от Казанлък, 
Ямбол, Кърджали и Пловдив. Приблизително еднакво е разстоянието до София, Бургас и 
В. Търново (около 200 км). Градът е в близост до Хасково, Първомай, Раднево, Чирпан и 
Стара Загора, а от Свиленград, Сливен или Велинград се намира на около 100 км. Една 
от забележителностите в града са парковете, посветени на Н. Вапцаров и П. Пенев. В 
първия се намира планетариума „Джордано Бруно”, както и прословутите катерушки за 
възрастни и деца – „Питър Пан”, а също така и огромните двуметрови люлки ракети. 
Вторият парк е своеобразен макет на Седемте рилски езера и е един от 100-те 
задължителни туристически обекта в страната. 
По случай „Цветница” Община Димитровград, Шахматен клуб „Спартак” 
(Димитровград) и НЧ „В. Левски 2003” имат честта да Ви поканят на организирания от 
тях, съвместно с кмс Владимир Вълков Шахматен-блиц турнир „Пролет 2013”. 
Турнирът ще се проведе на 28.04.2013 г. в ресторант „Москва” (бившия „Балкантурист”), 
съгласно приложената карта – входът е срещу Централна жп-гара, бул. Д. Благоев № 11 и 
на картата е посочен със стрелка. Начален час на записване за турнира – 10:00 часа. 
Краен час за записване – 11:30 часа. Предварителната програма на турнира е: 
11.45 – 11.55 – Откриване на турнира и техническа конференция 
12.00 – 12.20 – 1. кръг 
12.30 – 12.50 – 2. кръг 
12.50 – 13.30 – Обедна почивка 
13.30 – 13.50 – 3. кръг 
13.50 – 14.30 – Забавна програма по случай „Цветница“ 
14.30 – 14.50 – 4. кръг 
15.00 – 15.20 – 5. кръг 
15.20 – 15.30 – Кафе-пауза 
15.30 – 15.50 – 6. кръг 
16.00 – 16.20 – 7. кръг 
16.30 – 16.40 – Награждаване и закриване на турнира 
Контрола на игра: 5 минути стартово време + 3 сек инкремент. За съставянето на 
двойките и класирането ще бъде използвана програмата “Swiss Manager”. Ще се 
използват електронни часовници DGT XL или DGT 2000. 
Право на участие имат всички шахматисти, заплатили турнирната такса. За далите 
заявка до 26. април тя е 8 лева (за деца до 14 години вкл.) и 12 лева (за останалите). За 
далите заявка на 27. или 28. април тя е 17 лева.  
Инвентарът е осигурен от организаторите, като само далите заявка на 28. април са 
длъжни да носят работещ часовник DGT XL или DGT 2000. 
 
Наградите са гарантирани, необлагаеми с данъци (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 16 от ЗДДФЛ) 
и получавани в пълен размер парични помощи, както следва – 



 
А) Основни: 
1) 120 лева + купа 
2)   80 лева             

3)    50 лева    
4)    30 лева    

5)   25 лева                      
6)   20 лева            

7)   15 лева 
8)   10 лева   

 Б) Специални: 
1) „Шахматен кибик”  – 25 лв. + купа. Тази купа ще се връчи на най-добре представилия 
се играч на турнира без международен рейтинг (версия „класически шахмат”) 
2)  Най-добре представилa се жена  – 25 лв. + купа 
3)  Най-добре представил се играч от следните общини: 
 община Димитровград: 25 лв. + купа 
 община Хасково: 25 лв.  
 община Раднево: 25 лв.  
 община Асеновград: 25 лв.  
 община Стара Загора: 25 лв.  
 община Пловдив: 25 лв.  
 всяка друга община с повече от 4 представителя: 25 лв.  
4) Най-добре представило се дете до 10 години вкл. – „златен” медал + купа + 25 лв. 
Класирало се на 2-ро място дете до 10 години вкл. – „сребърен” медал + 10 лв. 
5) Най-добре представило се дете до 14 години вкл. – 25 лв. + купа 
6) Най-добре представил се сеньор (на 60 или повече години) –  25 лв. + купа 
Специалните награди ще бъдат раздавани при  повече от 4 състезатели от съответната 
група или община. Паричната стойност за основните награди е 350 лева, а на 
специалните – 310 лева. Взима се не повече от една награда на човек (по-високата). 
Възрастта се определя съгласно изискванията на БФ Шахмат (към 31.12.2013 г.). 
За повече информация или заявка за турнира (с име и фамилия, рождена дата, класически 
рейтинг – FIDE и български, лицензиран шахматен клуб и населено място) моля да се 
обръщате към кмс Владимир Вълков на телефон: 0895 466 267 или 09 888 27 26 4. 
 

     


