
 

15-ти ТУРНИР ЗА ДЕЦА ЗА КУПА „ИВИС”- 

МЕМОРИАЛ „ ЙОРДАН СТОЙНОВ”   

ПО УСКОРЕН ШАХМАТ 
София, 22.05.-23.05.2021 г.  

  

  
 
Организатор: Шахматен клуб „ИВИС-Плюс”-София със съдействието на СКШ „НСА“  

и  БФШ-1928. 
 

Дата и място: 22.05.- 23.05.2021 г. в сградата на стола на НСА „Васил Левски“- София 

/студентски град/ 

 

Контрола на игра: 20 минути на състезател и добавено време от 5 секунди на ход.  

Турнирът ще бъде валиден за ФИДЕ и български  рейтинг по ускорен шахмат.  

 

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

деца родени след 31.12.2006 г. и турнир “Б” за всички деца родени след 31.12.2010 г.   

 

Право на участие: имат всички изпратили заявка за участие до 18.05.2021г. и 

направили целево дарение от 25 лв. за провеждане на турнира.  

 

Награди :  

Турнир “A” /12-14 г./ 

Награди  по генерално класиране : 1-200 лв. 2.-150 лв. 3.-100 лв. 

Специални награди : момичета до 14 г. 1.-100 лв., момчета до 12 г. 1.-100 лв., 

момичета до 12 г. 1.-100 лв.  
Момичета и момчета до 12 г. и 14 г. 1. място – купа, златен медал и грамота.  2. място – 

сребърен медал и грамота.  3 място – бронзов  медал и грамота . 

 

Турнир “Б” /8-10 г./ 

Награди  по генерално класиране : 1-200 лв. 2.-150 лв. 3.-100 лв. 

Специални награди : момичета до 10 г. 1–100 лв., момчета до 8 г.1-100 лв., 

момичета до 8 г.1.-100 лв.  
Момичета и момчета до 8 г. и 10 г. 1. място – купа, златен медал и грамота.  2. място – 

сребърен медал и грамота.  3 място – бронзов медал и грамота . 



 
* При възможност за получаване на 2 награди, се взима тази по генерално класиране. 

Купи,медали и грамоти получават и наградените в генералното класиране, съгласно 

възрастовата група в която играят. 

 

Програма:  

Събота 22.05.2021г.  

до 10:30 ч. Регистрация на участниците,  

10:30ч. – Техническа конференция и откриване.  

1-ви кръг -11:00 ч.  

2-ри кръг -12:15 ч.  

3-ти кръг - 14:30 ч. 

4-ти кръг - 16:00 ч.  

 

Неделя 23.05.2021г.  

5-ти кръг - 09:30ч. 

6-ти кръг - 11:00ч. 

7-ми кръг -12:30ч. 

14:00 ч. награждаване на победителите и закриване на турнира.  

По време на турнира ще се спазват всички необходими противоепидемични 

мерки! 

 

Заявки за участие: до 18.05.2021 г. Шахматен клуб “ИВИС-ПЛЮС”  

Е-mail: ivischess@gmail.com, ivaylo_stoyanov_95@abv.bg     

тел.0888 922073 / Иван Стойнов / и 0889 222739 /Ивайло Стоянов /    

 

Заявките за участие  следва да съдържат : 

Три имена на детето, дата на раждане, рейтинг на ФИДЕ или БГ по ускорен шахмат, 

ФИДЕ ID /ако имат/ клуб и възрастова група в която ще играят.                       

                 

Места за настаняване на участниците и придружителите , моля резервирайте 

директно в хотелите. 

Хостел 29 блок  тел. 0862207200  
http://hikersbay.com/europe/bulgaria/hotel/bg/hostel-29.html?lang=bg 

 

Хостел „Информа“ – ТУ София  тел. 02868291   
 https://informaintellect.com/60/id=60.html 

 

Хотел „Брод“ ***  https://www.hotelbrod.com/ 

 

http://hikersbay.com/europe/bulgaria/hotel/bg/hostel-29.html?lang=bg
https://informaintellect.com/60/id=60.html
https://www.hotelbrod.com/

