
ДЕТСКИ ШАХМАТЕН ТУРНИР 
 

 
Пловдив, 09.11 – 10.11.2013г. 

 
ОРГАНИЗАТОРИ: Шахматен клуб „Пловдив, със съдействието на 

Община Пловдив и Българска федерация по шахмат 
 

Дата и място: 09.11-10.11.2013г. в Международен панаир – Пловдив. 
Право на участие: Всички деца родени след 31.12.1998 г., заплатили такса в размер 

на 25.00 лева и изпратили заявка за турнира до 03.11.2013 г. Турнирът е разделен на 
две групи: „А“ до 14 години и „В“ – до 8 години. 

Контрола за игра: Времето за игра е 50 минути на състезател до края на партията, с 
добавяне на 10 секунди преди всеки изигран ход, което започва от първия ход. 

Система: Швейцарска система в 7 кръга. За направа на двойките се използва 
компютърната програма „SWISS MANAGER”. Турнир „А“ е валиден за български 

рейтинг. 
Програма на турнира: 
09.11.2013г. /събота/ 

09:30 - 10:00 Записване на участниците 
10:00 - Техническа конференция 

10:30 – I кръг 

13:00 – II кръг 

15:10 – III кръг 
17:20 – IV кръг 

10.11.2013г. /неделя/ 

09:00 – V кръг 
11:10 - VI кръг 

13:30 – VII кръг 

16:00–Награждаване на победителите и 

закриване на турнира 

Награди: 
Победителят в турнир „А“ получава купа „Tримонциум”. Призьорите в различните 

възрастовите групи до 8, 10, 12 и 14 год. /момичета и момчета/ получават грамоти и 

медали. Специална награда за най-малък участник.  

Класиралите се от Iво-IIIто място до 8 години получават предметни награди. 
Всички участници в турнира получават предметни награди. 

Парични награди: 
Победителят в Турнир „А“ – 200 лв. 

B10: I – 100 лв., II – 60 лв., III – 40 лв. 

B12: I – 100 лв., II – 60 лв., III – 40 лв. 

B14: I – 100 лв., II – 60 лв., III – 40 лв. 

G10: I – 70 лв., II – 40 лв., III – 30 лв. 

G12: I – 70 лв., II – 40 лв., III – 30 лв. 

G14: I – 70 лв., II – 40 лв., III – 30 лв. 

Настаняване: Новотел Пловдив–18 лева легло в двойна стая; 25 лева единична стая. 

За контакти и заявки: Илияна Полендакова: 0888578780;е-mail:polendak@gmail.com 


