ВТОРИ ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ТУРНИР
„МОРСКИ ТЮЛЕНЧЕТА”
23 март (събота), село Тюленово, Община Шабла

По повод 25 години от създаването на „Хармония” и 50 години
от обявяването на Шабла за град

Под патронажа на г-н Мариян Жечев – Кмет на Община Шабла
и
д-р Йорданка Стоева – Председател на Общински съвет Шабла

Организатори: СКШ „Хармония”, Община Шабла и Хотел&Ресторант
„Тюленово”***
Дата и място: Турнирът ще се проведе на 23 март (събота) в
Хотел&Ресторант „Тюленово”***, село Тюленово, Община Шабла.
http://www.tyulenovo.com/index.php
Система на провеждане: Общ турнир 7, 8 или 9 кръга (в зависимост от
броя на участниците), по Швейцарска система, с отделно класиране до 10,

12 и 14 години. Контрола за игра: 15 минути + 5 секунди на ход до края на
партията.
Право на участие: Право на участие имат всички български и
чуждестранни състезатели, одобрени от организаторите. Стартовият
списък се подрежда по международен рейтинг класически шах!
Такса за участие: 20 лева за всички желаещи.
Награди: Момчета/Момичета до 14 години – 1. 100 лева + Купа и медал,
2. 60 лева + медал, 3. 40 лева + медал
Момчета/Момичета до 12 години – 1. 70 лева + Купа и медал, 2. 50 лева +
медал, 3. 30 лева + медал
Момчета/Момичета до 10 години – 1. 70 лева + Купа и медал, 2. 50 лева +
медал, 3. 30 лева + медал
Грамоти за всички участници! Томбола с награди за придружаващи лица
(треньори/родители): Безплатна консумация на блок-маса за всички деца,
треньори и родители!
*Организаторите си запазват правото на промени в програмата,
разпределението на наградния фонд, допълнителните показатели,
контролата за игра и др.!
Програма: 10:00-11:30 часа – Записване на участниците. 11:30-12:00 часа
– Техническа конференция, Откриване. 12:00 часа – Първи кръг. Закриване
и награждаване – 15 до 30 минути след края на последния кръг.
Заявки за участие: До 21 март на тел: 0885/132468 или
harmpnia_chess@abv.bg – Деян Димитров
Настаняване: За желаещите да ползват нощувка на 22 и/или 23 март:
Хотел&Ресторант „Тюленово”*** Цена на легло в двойна стая – 33 лева на
вечер с включена закуска.
Повече информация за красивия скалист бряг и село Тюленово:
http://tyulenovo.info/

