
КО Н К У Р С
З А  Н А Й - К РА С И В И  Ш А Х М АТ Н И  П А Р Т И И  и  КО М Б И Н А Ц И И

Конкурсът се организира в памет на Маргарита тодорова, съдия и състезател по шахмат.
Конкурсът се провежда под мотото „Събуждане за стройно и творческо мислене“ и с цел да стимулира 

творчеството и анализаторските способности на младите български шахматисти до 20-годишна възраст.
Участие в конкурса могат да вземат всички български млади шахматисти, на възраст до 20 години, 

като предоставят копия от бланки със запис на играни от тях партии в периода от 1 януари 2014 г. до 10 
ноември 2014 г., придружени с кратък анализ на партията. Всеки състезател може да участва с не повече 
от 3 партии. От изпратените материали трябва да става ясно на кой точно шахматен турнир е изиграна 
партията, както и какво е точковото постижение и класирането на състезателя в този турнир.

Бланките и анализите се изпращат на пощенски адрес: София, 1000 п.к. 927 или София 1040, бул. „В. 
Левски“ № 75 – Министерство на младежта и спорта, стая 704 – Българска федерация по шахмат, 

или в електронен вид (сканирано копие) на e-mail: shahklub@abv.bg
Краен срок за изпращане на партиите – 15 ноември 2014 г.
Предложенията ще бъдат разгледани от жури в състав: гросмайстор Никола Пъдевски, Николай Велчев 

и Николай Тодоров.
Ще бъдат определени следните награди: Ще бъдат определени първи награди на стойност 100 лева в 

следните категории: момче до 12 години; момиче до 12 години; юноша до 16 години; девойка до 16 години; 
младеж до 20 години; девойка до 20 години. Освен това ще бъдат определени още 6 награди на стойност 50 
лв. за най-красиви комбинации (за печалба, или за постигане на равенство). Всички отличени ще получат и 
възпоменателен плакет. С партиите на победителите в конкурса ще бъде издаден календар за 2015 година. 
Връчването на наградите ще стане през януари 2015 г. на нарочна церемония.

Конкурсът се обявява от инициативен комитет с председател международния съдия на ФидЕ георги 
тодоров, почетен председател на Съдийската комисия към БФШ. 

Всички ангажирани с конкурса лица извършват своята дейност благотворително.


