
 
 

 

 

Организатори: БФ Шахмат 1928, ШК „Оборище“ –Панагюрище и Шахматна секция към „Асарел – 
Медет“ АД - с подкрепата на Община Панагюрище, Асоциация на спортните клубове.  

 

Място за игра: Арена Асарел – гр. Панагюрище, гр. Панагюрище, ул.“Кръстьо Гешанов“ 3 

 

Цел на турнира: Популяризиране на шахматната игра сред деца и възрастни. Обмяна на 
международен опит и високо ниво на организация. Запознаване с културно-историческото 
наследство на община Панагюрище. Създаване на трайни контакти и нови приятелства. 
Развиване на мотото „Шахът и приятелите“.  

 

Право на участие: Всички състезатели с международно ЕЛО до 2399 към 01.05.2022г., подали 
своевременно заявка и заплатили турнирна такса.  
 

Система: Турнирът ще се проведе в 6 кръга по Швейцарска система. За съставяне на двойките, 
ще се използва утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.  
 

Контрола за игра:  
Всеки състезател ще има по 60 минути за завършване на партията с 30 секунди добавено време 
на ход. Времето за игра ще се измерва с дигитални часовници. Записването е задължително. 
 

Валидност на турнира: Турнирът важи за български и международен рейтинг. 
 

  



Програма на турнира:  
28.05.2022г. (събота) 
Записване до 09:40 ч. 
Техническа конференция: 09:50 ч.  
I кръг:   10:00 ч.  
II кръг:  13:45 ч.  
III кръг: 17:00 ч.  

29.05.2022г. (неделя) 
IV кръг: 08:30 ч.  
V кръг: 11:45 ч.  
VI кръг: 15:15 ч.  
Закриване и награждаване: 18:30 ч. 
 

 

Такса за участие: 25 лева.  
Награден фонд, осигурен от Община Панагюрище:  
 

I място: 120 лв.  V място: 50 лв. 

II място: 100 лв.  VI място: 40 лв. 

III място: 80 лв.  VII място 30 лв. 

IV място: 60 лв.  VIII място: 20 лв. 
 

Специални награди:  
 

Жени I място: 50 лв.  

Местен състезател I място: 50 лв.  

Сеньори над 60 години I място: 50 лв.  

Деца до 14 години I място: 50 лв.  

Деца до 12 години I място: 50 лв.  

Деца до 10 години I място: 50 лв.  

Деца до 8 години I място: 50 лв.  

Чуждестранен играч: I място: 50 лв.  
 

Специалните награди са гарантирани при минимум 3 състезатели в група. Наградите не се делят, 
а при право на две награди се взема по-голямата.  
Юбилейна тениска за всички участници в турнира! (моля със заявката да изпращате номера) 
Купи и медали за 1, 2 и 3 място. 
Медали за деца до 8, 10, 12 и 14 години, Медали за чуждестранни играчи. 
 

Класиране: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство 
се прилагат следните допълнителни показатели: Лична среща, Бухолц -1; Бухолц; Брой победи; 
Зонеборн-Бергер 
 

Заявки за участие: Заявки за участие до 25 май 2022 г на следния имейл: polendak@gmail.com. 
Всички чуждестранни състезатели желаещи да участват да имат FIDE номер.  Организаторите 
не се ангажират  с настаняване в хотел на участниците. Контакт за допълнителна 
информация и съдействие на участниците от чужбина: Христо Костурков – 0882 212691  
 

Настаняване:  
Хотел Court Inn    http://courtinn.bg/       0894 794 204 
Парк хотел „Асарел“ – нощувка със закуска – двойна стая с дете до 12 г.– 84 лева,  

– апартамент (2+2) – 125 лв.   0878 468 082 
 

    СПА хотел Каменград           0879 801 901 
        – двойна– 129 лева 
 

Семеен хотел Буров  http://www.msburov.com/      0887 603 607 

     0895 638 300 
Семеен хотел Таверната http://www.oocities.org/tavernata/    0887 758 578 
 

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС Джуджева къща   http://www.hotelpanagyrishte.com/welcome.html  
 0896 060 677 
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