
           

ПОКАНА ЗА ШАХТУРНИР НА 11/12-И МАРТ В ПЛОВДИВ 
Провежда се от БФШ (основана през 1928г. и единствен правоимащ българските успехи в 

шаха досега, собственик на Националния шахдом на бул. „Христо Ботев”, 39 в гр. София) с 
Президент мм Атанас Куртенков и „Фондация Елизиум Пловдив” на 11.03.23 и 12.03.23 в Стария 
град на Пловдив – „Къща Елизиум” на ул. „Душо Хаджидеков”, № 2, (42.1482,24.7549) в 7 кръга. 

Може да участва всеки желаещ (независимо от възраст или рейтинг), подал до 08.03.2023 по 
имейл atakurt@abv.bg заявка, съдържаща: фамилия и име на латиница и рождена година, а само за 
непълнолетните деца – и имената на треньор и отговорен придружител. 

Записването е от 10:00ч. до 11:00 ч. на 11.03.2023 след внасяне на следната такса: 
- безплатно за гросмайстори за жени, гросмайстори, национални гросмайстори и старши майстори, 
посочените от спонсорите на БФШ, шампионите на БФШ за 2023г. по стандартен шах, 
победителите в групите в предния етап (A - Симеон Тодев, B - Илко Савов, C - Крум-Петър Кисьов, 
D - Цветина Атанасова, E - Калофер Заков, F/G - Страхил Николаков), децата на 4 или 5 години, 
- 10 лева за децата на 6 или 7 години (възрастта е еднаква през цялата година на навършване), 
- 20 лева за членовете на БФШ и за членовете на пенсионерските клубове с договори с БФШ, 
- 30 лева за останалите. 

При записването му всеки участник получава книга от Националната библиотека на БФШ. 
Всички са разделени по сила в 8 групи – всяка с по 8 човека, със следните награди: 

- „А” група – I=200 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=100 лева, III=50 лева, 
- „В” група – I=100 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=50 лева, 
- „С” група – I=50 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=40 лева, 
- „D” група – I=50 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=40 лева, 
- „E” група – I=40 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=30 лева, 
- „F” група – I=40 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=30 лева, 
- „G” група – I=40 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=30 лева, 
- „H” група – I=40 лева + ваучер от 30 лева за игра в следващия етап, II=30 лева. 

Общият награден фонд е от чисти 1200 лева (БФШ внася данъците). 
Регламентът, снимки от предния турнир и имената на утвърдените играчи се публикуват на 

сайта chess-results.com/tnr721752.aspx?lan=24&turdet=YES. Разписанието на игрите по часове е: 
11.03.23: 09:45ч. – всеки присъстващ задължително се запознава с публикувания регламент, 
10:00ч. – записване на I четене на далите заявка според рейтинга им и момента на заявката им, 
11:00ч. – записване на II четене на присъстващите, техническа конференция и сформиране на 
групите, като дошлите след 11:00ч. играят в последната несформирана група, според рейтинга им. 
12:00ч. – I кръг (последван от обедна почивка), 15:00ч. – II кръг, 10/15 min след края му – III кръг. 
12.03.23: 09:00ч. – IV кръг, 10/15 min след края му – V кръг, 14:00ч. – VI кръг, 10/15 min след края му 
– VII кръг, 10/15 min след края му – „Армагедон”, награждаване и закриване – около 18:30ч. 

Организаторът осигурява за безплатно ползване маси, столове, игрални и сервизни 
помещения, сертифицирани от ФИДЕ шахкомплекти и електронни часовници, съдийство, бланки, 
подложки, химикалки, баджове с имената, званията/разрядите и рейтингите на играчите, 
информационни материали и логистика – всички са собственост на организаторите. 

Игрите са валидни за български рейтинг по разрядната система (заменила отменената на 
01.01.2023 стара система за български рейтинг) и за националните звания „Супергросмайстор = 
2600”, „Гросмайстор = 2500”, „Старши майстор = 2400”, „Майстор = 2300”, „Кандидат-майстор = 
2200”, за разряди от I = 2100 до ХХ = 200, за рейтинги за начинаещ играч = 100 и за неиграещ = 0.  

БФШ осигурява безплатен квалифициран треньор и финансира реципрочно членове на БФШ 
на: 5 години с поне ХХ разряд; 6 с поне XVI; 7 с поне XIII; 8 с поне X; 9 с поне VII; 10 с поне V; 11 с 
поне III; 12 с поне I; 13 – поне КМ; 14 – поне МС; 15 – поне НСМ; 16 – поне НГМ; 17 – поне НСГМ.  

На 20 m от залата за игра има пицария, до 500 m – много хотели и заведения, на 10 min пеша 
е Централна поща, Старият град предлага много развлечения, а в игралната зона има строеж от 
времето на Римската империя и ретро-кафене. Още информация има на сайта на БФШ 
bgchess.wixsite.com/bgchess, ФБ-групата на БФШ facebook.com/groups/bfchess/, ютюб-канала на 
БФШ youtube.com/channel/UCCvojIo3HubDFUQou7gU4zQ. 

Заявки за спане се подават само до Георги Ненчев („Таланта”) – ръководител нощувки,  GSM 
0876-878720, най-късно на 08.03.23 при гарантирани цени от 25 до 30 лева на човек в двойна стая.  

За друга информация и записване: atakurt@abv.bg, GSM 0899-203468, IM Ат. Куртенков NA. 
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