
 

 

2-ри ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ „ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ”  

30-31 Юли 2016 гр. Петрич 

Турнири по ускорен и блиц шахмат  
по случай възстановяването на дейността на ШК“Петрич“ 

 

Организатори: община Петрич + ШК “Петрич“ гр. Петрич и под егидата на БШС-1931  

Място и време на провеждане: 30 – 31 Юли 2016 г. в сградата на община Петрич ул.“Цар Борис III” 24 

Право на участие: Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти, подали 

своевременно заявка и заплатили турнирна такса от: 

- За блиц турнира - 10 лв. за всички участници 

- За ускорения шахмат - 20 лева. За ученици и ветерани -10 лева. 

Заявките се подават на имейл: goshogrigorov@abv.bg тел: 0888498060 

Схема на провеждане: Турнирите се провеждат по Швейцарска система в 9 кръга. 

Класиране: Класирането е според набраните точки. В случай на равенство на точките, се прилагат 

следните допълнителни показатели: 1.Лична среща; 2. Редуциран Бухолц; 3.Бухолц и 4.Брой победи 

Контрола на времето за игра: За ускорения шахмат – 15 минути + 10 секунди добавено време на всеки 

ход. За блиц турнира - 3 минути + 2 секунди добавено време на всеки ход.  

Програма: 

Записване до 10:30 часа (за блица ) на 30 Юли /събота/ 2016 г. и до 13:30 часа (за ускорения шахмат) 

 

Събота 30 Юли 2016 г. - Ускорен шахмат- 4 кръга 

14:45 – техническа конференция 15:00 – 1 кръг; 15:45  – 2 кръг; 16:25  – 3 кръг; 17:00 – 4 кръг 

Неделя 31 Юли 2016 г. 

9:30 – 5 кръг; 10:20 –  6 кръг; 11:00 – 7 кръг; 11:45 – 8 кръг; 12:30 – 9 кръг 

13:30  -  Награждаване на победителите и закриване на турнира 

Награден фонд  турнир ускорен шахмат  - 4 000 лв. 

I. 800 лв. II. 600 лв. III. 500 лв. IV. 400лв. V. 350 лв. VI. 250 лв. VII. 200 лв. VIII. 100лв. IX. 100 лв. X. 100 лв. 



 

 

Допълнителни награди за най-добре представили се  /при минимум 3 участнички във всички категории!/ 

Жени – I. 100 лв. II. 50 лв. 

Сеньори –  50 лв. ; Местни шахматисти – I. 100 лв. II. 50 лв.; Деца до 16 г. – 50 лв.  

 

Ело до 2000 (международно ело, ако няма такова българско, а също и участници без ело) 

I. 100 лв. II. 50 лв.; 

Записване до 10:30 часа (за блица ) на 30 Юли /събота/ 2016 г. и до 13:30 часа (за ускорения шахмат) 

Събота 30 Юли  2016 г. - Блиц турнир 9 кръга 

10:45 – техническа конференция 

11:00 – Откриване на турнира от кмета на община „Петрич” 

11:00 – 1 кръг; 11:15 – 2 кръг; 11:30 – 3 кръг; 11:45 – 4 кръг; 11:45 – 5кръг 12:30–  6 кръг; 12:45 – 7 кръг; 13:00 – 8 кръг 

13:15 – 9 кръг; 13:30  -  Награждаване на победителите и закриване на турнира 

Награден фонд  блиц турнир - 300 лв. 

I.70 лв. ; II. 60 лв.; III. 50 лв. IV. 40 лв. V. 30 лв. VI. 20 лв. VII.15 лв. VIII. 15 лв. 
 

Настаняване: д-р Гошо Григоров – президент на ШК “Петрич“ гр. Петрич 0888498060 

 


