
второ издание на шахматен турнир 

МАРИНОПОЛЦИ 
20.08.2017г. гр. Павликени 

 

 

Шахматен турнир за състезатели  

с международен рейтинг по класически (стандартен) шахмат под 2400 

Под патронажа на инж. Емануил Манолов - кмет на Община Павликени 

 

Залата, в която ще се проведе турнира се намира в непосредствена 

близост до закрит плувен басейн. Всеки участник + придружител ще може 

да ползва безплатно басейна в деня на турнира. За Вашата сигурност ще 

има осигурени спасители и медицинско лице. Басейнът е с размери 25 х 

12,5 метра.  

 

Залата е просторна и охладена. Има седящи места за придружители и 

публика. Осигурени са диспенсъри с минерална вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организатор: Община Павликени и шахматен клуб „Асеневци”. 

Място на провеждане: 20.08.17г. гр. Павликени, спортната зала „Йордан 

Петров – Графа”. Намира се в центъра на града. В близост до Общината и 

гарата. 

Система на провеждане: Швейцарска система в 7 кръга. За направата на 

жребия ще се използва компютърна програма „Swiss Manager” 

Контрола за игра: 15мин. + 5 сек. на ход за завършване на партията. 

Главен съдия: Мирослав Митев 

Право на участие: всички състезатели с международен рейтинг по класически 

шахмат, не по-висок от 2400 към 01.08.2017г. и одобрени от организаторите.  

Турнирна такса: 15лв. - за деца до 14г., участници от Община Павликени и 

сеньори;                20лв. - за всички останали състезатели 

Организаторите запазват правото си на промени в регламента на турнира 

 

Участието се гарантира само на предварително записалите се 

  

Програма на турнира: 

              9:30 – 10:30 Записване                            14:00 – 14:40 – 4ти кръг 

 10:45 – Откриване на турнира     14:50 – 15:30 – 5ти кръг 

 11:00 – 11:40  - 1ви кръг    15:40 – 16:20 – 6ти кръг 

 11:50 – 12:30 -  2ри кръг    16:30 – 17:10 – 7ми кръг 

12:40 – 13:20 – 3ти кръг   17:45 – Награждаване 

 

 

Транспорт до гр. Павликени: 

Влакове:  София – Павликени 07:00 – 10:28 

                              Павликени – София 18:57 – 22:28 

        Автобуси: на всеки час от и за Велико Търново 

 



НАГРАДИ: 

При над 100 участници ще има допълнителни награди! 

 

Генерално класиране: 

1ва – 300лв. + купа    

2ра – 200лв.                                            Специални награди: 

3та – 130лв.                    За сеньор над 60г. – 1ва – 50лв. + плакет    2ра – 30лв. 

4та – 80лв.                      За шахматист от Община Павликени – 40лв. + плакет                                                     

5та – 50лв.                      Най - добре представила се жена – 40лв. + плакет                          

6та – 40лв.                      Най – добре представил се чужденец – 40лв. + плакет 

7ма – 30лв.                      Награди за сеньор, жена, чужденец – при поне 5-ма в група 

 

Специални награди за ело до 2000:       Специални награди за ело до 1800: 

1ва – 50лв.    2ра – 30лв.                               1ва – 50лв.    2ра – 30лв.     

Специални награди за ело до 1600:   

 1ва – 50лв.    2ра – 30лв. 

Специални награди за деца: 

Най - добре представило се: момче - 40лв;     момиче - 40лв. 

За победителите в отделните групи ще има предметни награди 

 

За момчета до 8 години:  купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За момичета до 8 години:  купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За момчета до 10 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За момичета до 10 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За момчета до 12 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал  

За момичета до 12 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал  

За момчета до 14 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал 

За момичета до 14 години: купа, златен, сребърен, бронзов медал 

 

За справки и записване: Даян Нинов: 0897 432 107, dayan_ninov@abv.bg  

                                             Цвета Галунова: 0888 063 418, tsvetagalunova@abv.bg 


