
втори турнир за купа 

„ПОЛСКИ ГАМБИТ” 

13 – 14.04.2019г. гр. Полски Тръмбеш 

 

Турнирът важи за международен рейтинг по стандартен шахмат 

шахматен турнир 

за състезатели с международен рейтинг под 2200 към 01.04.2019 г. 

Под патронажа на Георги Чакъров - кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

Организатор: Община Полски Тръмбеш и шахматен клуб „Асеневци”. 

Място на провеждане: 13 - 14.04.19 г., гр. Полски Тръмбеш, Спортна зала. 

Система на провеждане: Швейцарска система в 6 кръга. За направата на жребия 

ще се използва компютърна програма „Swiss Manager”. 

Контрола за игра: 60 мин. + 30 сек. на ход за завършване на партията. 

Право на участие: състезатели с межд. рейтинг по класически шахмат под 2200, 
подали предварителна заявка за участие  (име, ФИДЕ ИД, желаят ли настаняване) и 
одобрени от организаторите. Записване и резервации до 10.04.2019г.  

Организацонна такса: 20лв. - за деца до 14г., участници от Община Полски 
Тръмбеш и сеньори;      25лв. - за всички останали състезатели.      

Допълнително: по време на турнира са осигурени медицинско лице и охрана. 

    

Програма на турнира: 

 
19.01.2019г. 

(събота) 

до 10:30   Записване на участниците 

10:45 – Откриване на турнира 

11:00 – 1ви кръг 

14:30 – 2ри кръг 

18:00 – 3ти кръг 

 
20.01.2019г. 

(неделя) 

08:30 – 4ти кръг 

12:00 – 5ти кръг 

15:30 – 6ти кръг 

18:30 – Награждаване 



 

Настаняване: Участниците и придружителите се настаняват в хотел „Есперанто”. 

Хотелът наскоро е напълно реновиран. Намира се в центъра на гр. Полски Тръмбеш, 
на 300 метра от спортната зала, в която ще се играе. Всяка стая има собствен 
санитарен възел, климатик, кабелна телевизия, безжичен интернет и безплатен 
паркинг. Хотелът разполага с леглова база от 70 места. Ниските цени не бива да 

Ви заблуждават, стаите са в отлично състояние.  

 

Преференциални цени за турнира: 

Двойна стая: 25 лв. (12,50 лв. за легло в двойна стая) 

Тройна стая: 30 лв. (10 лв. за легло в тройна стая) 

 

Поради ограничения капацитет на хотела, настаняването се гарантира само на 
предварително записалите се. До изчерпване на легловата база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАГРАДИ 

Наградите са гарантирани, независимо от броя на участниците! 

Генерално класиране: 

1ва – 200 лв. + купа „Полски Тръмбеш”   

2ра – 160 лв.                                                         Специални награди: 

3та – 130 лв                                       За сеньор над 60г. – 1ва – 50 лв.  2ра – 40 лв.                                                             

4та – 100 лв.                                          

5та – 60 лв. 

6та – 40 лв.    

Специални награди за ело до 1900:       Специални награди за ело до 1700:   

1ва – 60 лв.                                                1ва – 60 лв.        

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА ДЕЦА 

За победителите в групите до 8, 10, 12 и 14г. ще има КУПИ 

 

За момчета до 8 години:       златен, сребърен, бронзов медал, предметна награда 

За момичета до 8 години:    златен, сребърен, бронзов медал, предметна наградa 

За момчета до 10 години:     златен, сребърен, бронзов медал, предметна награда 

За момичета до 10 години:   златен, сребърен, бронзов медал, предметна награда 

За момчета до 12 години:    златен, сребърен, бронзов медал, предметна награда 

За момичета до 12 години:  златен, сребърен, бронзов медал, предметна награда 

За момчета до 14 години:     златен, сребърен, бронзов медал, предметна награда 

За момичета до 14 години:  златен, сребърен, бронзов медал, предметна награда 

 

Организаторите запазват правото си на промени в регламента на турнира 

 

 За повече информация, записване и настаняване: 

Даян Нинов, тел: 0897 432 107, или dayan_ninov@abv.bg 

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


