
ТРАДИЦИОНЕН МЕЖДУНАРОДЕН  ШАХМАТЕН  ТУРНИР 
 „Празник на минералната вода“ на 14.09.2019 год. 

За деца до 10  години 
1. Организатори :  
Община Минерални бани ; КМС Владимир Вълков ; ШК Марса Хасково ; 
ШК Ботев Караманци и ШК Димитровград 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Цел на турнира и дата на събитието: 
Турнира е  в 7 (седем) кръга и е валиден за Междуннароден рейтинг 
/ФИДЕ ело/  по ускорен шахмат. Ще се проведе на 14.09.2019 година. 
Целта е анализ на инстиктивната ( импулсна ) първична мисъл на децата.  
 

3. Място на провеждане :  Читалището на Минерални бани. 
 

4.Контрола на игра и система на провеждане :  Швейцарска система.  
Времето за игра ще се измерва с  DGT 3000  
Контролата за игра е 10 минути + 10 секунди добавка на състезател. 
 

5.Право на участие : Първите 80 записали се участника, заплатили 
турнирна такса в размер на 20 лева.  
 

5. Съдиски колектив : Мирослав Митев 
 

Класиране: Извършва се в зависимост от набраните точки. При равенство 
се прилагат следните допълнителни показатели: лична среща; бухолц; 
бухолц медиана; бергер; 
 

6. Награди за турнир А – деца до 10 години 
       

 1. Купа + Медал 2. Медал 3. Медал   
Други награди :  

1.  Купа + Медал 2. Медал 3. Медал за деца до 8 години   
1. Купа + Медал 2. Медал 3. Медал за момичета 

 

7. Награди за турнир В – за деца от детска градина  
 

1. Купа + Медал 2. Медал 3. Медал  
Други награди : 

1. Медал 2. Медал 3. Медал за момичета 
 



 

8. Програма и точен час на кръговете за турнири А и В : 
 

Дата Час Кръг 
13.09 17 : 00 Краен срок за записване 

14.09 До 09 : 30 часа Регистрация на участниците 

 10 : 00 часа Техническа конференция 
 10 : 30 часа 1 – ти кръг 

 11 : 00 часа 2 – ти кръг 
 11 : 30 часа 3 – ти кръг 

 12 : 00 часа Обедна почивка и скромна почерпка 
от организаторите 

 13 : 30 часа 4 – ти кръг 
 14 : 00 часа 5 – ти кръг 

 14 : 30 часа 6 – ти кръг 

 15 : 00 часа 7 – ми кръг 
 16 : 00 часа Награждаване 

Заявки за турнира се приемат на valkovvlado@abv.bg 
Заявката трябва да съдържа трите имена ; дата и година на раждане 

на състезателя, както и информация за ФИДЕ ело.  
 

13 и 14 септември тази година е празника на Минералната вода и по 
този случей Община Минерални бани е поканила народния певец 
Николай Славеев. Желаещите да пренощуват, като се забавляват с 
неговата музика могат да сторят това, като си резервират хотел. 
Ето по известните хотели в К>К> Минерални бани :  
https://mineralnibani.bg/?pid=3,hot 
Ето малко от творчеството на Николай Славеев : 
https://www.vbox7.com/play:31b42100?p=playlist&id=2072807&order=date 
 

 
 
 

Организатора си запазва правото за промени по регламента. 
Например при малък брой участници е възможен един общ турнир. 

https://mineralnibani.bg/?pid=3,hot
https://www.vbox7.com/play:31b42100?p=playlist&id=2072807&order=date

