
 

 

ОТКРИТ  ШАХМАТЕН  ТУРНИР 
по блиц и ускорен шах 

 

„РИЛСКА ПРОЛЕТ-4” 
 
                   Община Сапарева баня - http://saparevabanya.bg/ 

 
 
Цел и задачи: Турнирът се провежда с цел популяризиране на шахмата, курортно селище 
Паничище и Община „Сапарева баня”, като един прекрасна дестинация , като планински 
и балнеолечебен курорт. 
 
Организатори: Община „Сапарева баня”, хотел "Енергоремонт" и с организационното 
съдействие на ШК”Марек Юнион Ивкони”- гр.Дупница. 
 
Място и време на провеждане: 30 Април - 1 Май  2016г. в хотел  Енергоремонт  в  к.с. 
Паничище. 
 
Право на участие: Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти, 
подали своевременно заявка и заплатили турнирна такса от: 
- За блиц турнира - 5 лв. за всички участници 
- За ускорения шахмат - 15 лева. За ученици и ветерани -10 лева. 
Заявките се подават на имейл: metodistoynev@abv.bg тел: 0877771363, 087935 61 96 
 
Схема на провеждане: Турнирите се провеждат по Швейцарска система в 11 кръга. 
 
Класиране: Класирането е според набраните точки. В случай на равенство на точките, се 
прилагат следните допълнителни показатели: 

1. Бухолц медиана; 2.Бухолц; 3.Брой победи; 4.Натрупване; 5.Ниво на постижение 
 
Контрола на времето за игра: За блиц турнира - 3 минути + 2 секунди добавено време на 
всеки ход. За ускорения шах – 15 минути + 5 секунди добавено време на всеки ход. 
 

Програма: 
Записване до 11:30 часа (за блица ) на 30 Април/събота/ 2016 г. и до 16:30 часа (за ускорения 
шахмат) 
 
                             Събота 30 Април  2016г. - Блиц турнир 11 кръга 
 
11:45 – техническа конференция 
12:00 – Откриване на турнира от кмета на Община „Сапарева баня” 
12:00 – 1 кръг 
12:15 – 2 кръг 



 

 

12:30 – 3 кръг 
12:45 – 4 кръг 
13:00 - обедна почивка 30 минути 
13:30 – 5кръг 
13:45–  6 кръг 
14:00 – 7 кръг 
14:15 – 8 кръг 
14:30 – 9 кръг 
14:45 -  10 кръг 
15:00 -  11 кръг 
15:30  -  Награждаване на победителите и закриване на турнира 
 
                        Награден фонд  блиц турнир - 200 лв. 
 

I. 70 лв. + купа; II. 40лв. III. 30 лв. IV. 30 лв. V. 20 лв. VI. 10 лв. 
 
 
            Събота 30 Април 2016 г. - Ускорен шахмат- 11 кръга 
 

16:45 – техническа конференция 
17:00 – 1 кръг 
17:45  – 2 кръг 
18:25  – 3 кръг 
19:05 – 4 кръг 
                                    Неделя 1 Май 2016 г. 
9:00 – 5кръг 
9:40–  6 кръг 
10:20 – 7 кръг 
11:00 – 8 кръг 
11:40 – 9 кръг 
12:20 -  10 кръг 
13:00 -  11 кръг 
13:30  -  Награждаване на победителите и закриване на турнира 
 
                   Награден фонд  турнир ускорен шахмат  - 1 000 лв. 
 
  

I. 300 лв. + купа II. 180 лв. III. 90 лв. IV. 50лв. V. 50 лв. VI. 30 лв. VI. 30 лв. VII. 30лв. 
VIII. 30 лв. IX. 30 лв. 

 
                   Допълнителни награди за най-добре представили се : 
                   / при минимум 3 участнички във всички категории ! / 
 
Жена      – 50 лв.  



 

 

Ветеран –  50лв.  
Местен шахматист – 50 лв. (Общини Сапарева баня и Дупница) 
Деца до 12г. – 30 лв.   
Юноши и девойки до 18 г. – 30 лв.  
 
Настаняване 
 - Хотел Енергоремонт Паничище - нощувка + закуска 
   i-mail: hotel_energoremont@abv.bg              
Хотела разполага с един голям луксозен апартамент, 4 малки апартамента и 2 мезонета, 
11 двойни стаи и 6 тройни стаи.При запълване на легловата база, играчите ще бъдат 
настанявани в съседни хотели на подобни цени.Как изглеждат стаите и хотела се вижда 
на уеб страницата на хотела. 
-единична стая -  25лв. 
-двойна стая - 40лв. 
-тройна стая-55лв. 
-апартамент малък- 70лв. 
-апартамент голям - 80лв. 
-мезонети - 90лв. 
 Телефон за резервации: 0886606636 Йордан Милчев-управител 
                                           0884875248-рецепция  
       
 
 

 


