
 

ОТКРИТ ТУРНИР ПО ШАХМАТ 

П Е Р Н И К  2 0 2 1  
 
ДАТА И МЯСТО: 06 – 07.03.2021 г., гр. Перник, пл. „Кракра“  № 1. Общински 

комплекс „Дворец на културата“. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: до 100 състезатели, предварително заявили участие и 

одобрени от организаторите. Организационна такса в размер на 20 лв. се заплаща при 

регистрация на място. Гросмайсторите са освободени от такса.  

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска в 7 кръга. 

КОНТРОЛА ЗА ИГРА: 25 минути на състезател с добавяне на 10 секунди на ход. 

ПРОГРАМА: 

НАГРАДИ: гарантиран награден фонд в размер на 3000 лв., осигурен с любезното 

съдействие на г-н Станислав Владимиров – кмет на Община Перник, и народните 

представители г-н Васил Антонов и г-н Любомир Бонев. 

 

*При право на повече от една награда се получава само по-голямата, а при 

равенство – тази в по-престижна категория.  

За да бъде вашето изживяване вълнуващо и пълноценно, сме подготвили освен парични 

награди, прекрасна купа за победителя и медали за призьорите, също така: фина купа за 

най-добре представила се жена. Медали в категории до 8, до 10, до 12, до 14 и до 16 

години, както и в категория сеньори. Най-малките участници (момче и момиче) ги 

очакват специални награди. 

КЛАСИРАНЕ: според спечелените точки. В случай на равенство се прилагат 

последователно следните допълнителни показатели: Резултат от партиите между 

Дата Час Кръг 

6 март                 

(събота) 

До 12:30  Записване на участниците 

13:00 І-ви кръг 

14:30 ІІ-ри кръг 

16:00 ІІІ-ти кръг 

17:30 ІV-ти кръг 

7 март 

                (неделя) 

09:30 V-ти кръг 

11:00 VІ-ти кръг 

13:00 VII-ми кръг 

14:30 Награждаване и закриване 

Парични награди по 

генерално класиране 

I място 800 лв. 

II място 500 лв. 

III място 350 лв. 

IV място 250 лв. 

V място 200 лв. 

VI място 150 лв. 

VII място 100 лв. 

VIII място   50 лв. 

Допълнителни парични награди 

 

Сеньори над 60 г. 

I място 100 лв. 

II място   60 лв. 

III място    40 лв. 

Състезатели, родени след 

01.01.2005 

I място 100 лв. 

Състезатели, родени след 

01.01.2007 

I място 100 лв. 

Състезатели, родени след 

01.01.2009 

I място 100 лв. 

Жена I място 100 лв. 



 

състезателите в същата точкова група; Редуциран Бухолц (–1); Бухолц; По-голям брой 

победи; Зонеборн-Бергер. 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ: Ще бъдат прилагани съгласно действащото 

законодателство. Носенето на предпазни маски е задължително. 

НАСТАНЯВАНЕ: хотел „Струма“, 31 лв. нощувка със закуска в двойна стая/човек. За 

настаняване: 📞 +359 882 909 069 или 📧 reservations_struma@mail.bg 
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 04.03.2021 г. 

ЗА КОНТАКТИ: 📞+359 889 479 189 или 📧 v.petkova.chess@abv.bg 

mailto:reservations_struma@mail.bg

