
  

13-ти ТУРНИР ПО ШАХМАТ ЗА ДЕЦА  

ЗА  КУПА „ИВИС”- МЕМОРИАЛ „ ЙОРДАН 

СТОЙНОВ”  

София 05.01. - 06.01.2019 г. 
 

Организатор: Шахматен клуб „ИВИС-Плюс”- София. 

Официален сайт : http://ivispolipost.wordpress.com/ 

Дата и място: 05.01.- 06.01.2019 г. в конферентните зали на хотел „Шипка”*** - София   

Контрола на игра: 50 минути на състезател за завършване на партията и добавено 

време от 10 секунди на ход. Турнирът ще бъде валиден за български рейтинг. 

Система: Швейцарска система в 7 кръга.Турнирът е разделен на 2 групи, турнир “А” 

деца родени след 31.12.2004 г. и турнир “Б” за всички деца родени след 31.12.2008 г.  

Право на участие: имат всички изпратили заявка за участие до 29.12.2018 година и 

направили целево дарение от 30 лв. за провеждане на турнира. Дарението се прави на 

основата на индивидуален договор на място в залата за игра. Внимание : Всички 

участници е необходимо да представят предсъстезателен медицински преглед 

съгласно чл.44 ал.3 от ЗФВС.  

Награди : Турнир “A” Първа награда - купа “ИВИС“ и  200.00 лв. 

Награди в различните възрастови групи /отделно за момчета и момичета/: 

Момичета и момчета до 12 г. и 14 г. 

1. място – купа, златен медал и парична награда – 100.00 лв.  

2 място – сребърен медал и парична награда – 60.00 лв.  

3 място – бронзов медал и парична награда – 40.00 лв 

Награди : Турнир “Б” Първа награда: купа “ИВИС“ и парична награда според групата. 

Момичета и момчета до 8 г. и 10 г.   

1 място – купа, златен медал и парична награда - 100.00 лв.  

2 място – сребърен медал и парична награда – 60.00 лв. 

3 място – бронзов медал и парична награда – 40.00 лв.  

Всички награди се облагат с данък , съгласно законодателството. 

Програма: 

Събота 05.01.2019 г. 10.00 – 10.30 - Записване на участниците  10.30 – Техническа 

конференция и официално откриване. 11.00 – 1-
ви

 кръг   13.30 – 2-
ри

 кръг   15.40 – 3-
ти

 

кръг 17.50 - 4-
ти   

кръг 

Неделя 06.01.2019 г.   8.30 – 5-
ти

 кръг , 10.40 – 6-
ти

 кръг, 13.00 – 7-
ми

 кръг.  15.30 

награждаване на победителите и закриване на турнира. 

Организаторите осигуряват настаняване на желаещите  в  хотел “Шипка” ***. Легло в 

двойна стандартна  стая със закуска за участници до 13 г. – 15.00 лв., за придружители – 

30.00 лв. 
Желаещите да бъдат настанени в хотела  трябва да изпратят заявка до 28.12.2018 г. 

Заявки за участие : Шахматен клуб “ИВИС-ПЛЮС” 
Е-mail:ivischess@gmail.com   тел. 0888922073.  

                                 

               

http://ivispolipost.wordpress.com/

