
 

 

ТРЕТИ ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ  
„ЛЕГЕНДАРНИ ПЛОВДИВСКИ ТРЕНЬОРИ“ 

 

    
В ПАМЕТ НА инж.КРАСИМИР САПУНОВ, инж.ЛИЛКО САПУНОВ,  

ПЕЙЧО ПЕЕВ, АВРАМ ДРУМЕВ И ЙОРДАН АЯНСКИ 
П Л О В Д И В ,  0 8 . 1 2 . 2 0 1 9  

 

1. Организатори: ШК „Пловдив“, със съдействието на БФ Шахмат 1928, 
Международен Панаир – Пловдив и основен спонсор на турнира инж. Пламен 
Сапунов. 
 

2. Дата и място за провеждане: 08 декември 2019, Пловдив, Международен 
Панаир – Пловдив, Зала „България“. 

 
3. Право на участие: Първите записали се 200 участника (по 100 

състезатели в група) в срок до 03 декември 2019г. или до запълване на 
местата на имейл: chessclub.plovdiv@abv.bg или телефон - 0888578780.  

 
4. ТУРНИРЪТ Е БЕЗПЛАТЕН ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 

 
5. Система: Турнира е разделен на две групи:  

 група „А“ за всички възрасти - ще се проведе в 9 кръга по Швейцарска 
система 

 група „Б“ за неградирани деца до 10 г. (родени след 31.12.2008г.) - ще се 
проведе в 7 кръга по Швейцарска система 

 
6. Контрола за игра:  

 група „А“ - Всеки състезател ще има по 15 минути за завършване на 
партията с 5 секунди добавено време на ход. 

 група „Б“ – С цел популяризиране на играта сред подрастващото 
поколение - Играе се темпово - на любителски начала. При забавяне на 
партията се поставя шахматен часовник с по 5 минути за всеки състезател. 
Състезателят който изразходва цялото си време - губи партията.   

  



 

 

7. Програма на турнира – група „А“:  
09:30 ч. – Техническа конференция 
10:00 ч. –  I кръг   
10:50 ч. – II кръг 
11:40 ч. – III кръг 
12:30 ч. – IV кръг 
14:00 ч. – V кръг

 
14:50 ч. – VI кръг 
15:40 ч. – VII кръг 
16:30 ч. – VIII кръг 
17:20 ч. – IX кръг 
18:30 ч. - Закриване и награждаване 

 
8. Наградният фонд е осигурен и гарантиран от инж. Пламен Сапунов – 

основен спонсор на турнира: 
 
    Парични награди Турнир „А“: 

I място: КУПА + 600 лв. VI място: 100 лв. 
II място: 450 лв. VII място: 50 лв. 
III място: 300 лв. VIII място: 50 лв. 
IV място: 150 лв. IX място: 50 лв. 
V място: 100 лв. X място: 50 лв. 

 
Специални награди:  

Сеньори над 60 години I място: 50 лв. 
Жени I място: 50 лв. 
Рейтинг 2001 - 2200  I място: 50 лв. 
Рейтинг до 1751 – 2000 I място: 50 лв. 
Рейтинг до 1401 – 1750 I място: 50 лв. 
Рейтинг до 1001 – 1400 I място: 50 лв. 
Неградирани I място 50 лв. 

*съгласно международен рейтинг по ускорен шахмат към 01.12.2019 г., а при 
липса на такъв – международният рейтинг по стандартен шахмат или българският 
рейтинг.  
 

Наградите не се делят, а при право на две награди се взема по-голямата, а при 
равни награди се взема по основно класиране. 
 

В Група "А" призьорите във възрастовите групи до 8, 10, 12 г. (отделно за 
момичета и момчета) получават медали.  В Група „В“- победителят получава купа 
и златен медал, а призьорите в групите до 6, 8 и 10 год. (отделно за момичета и 
момчета) получават медали. 
 


