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Регламент 
 

за провеждане на Открито първенство по шахмат 

на район „Илинден“ – София 
 

Шахматен клуб „Левски“ София организира открито първенство по 

шахмат на Район „Илинден“ – София, под патронажа на г-н Петър 

Ангелов, кандидат за кмет на район „Илинден“. 
 

Цели: Турнирът има за цел да излъчи шампиони на район „Илинден“ –София за 

2009 г., да се популяризира шахматния спорт и се повиши майсторството на 

шахматистите. 

Дата и място: 8 октомври 2009 г. от 15 часа в Пица-ресторант „Кабана“ 

(Район „Илинден“, Парк „Света Троица“, вход от ул. „Цар Симеон“ и ул. 

„Хисар“). 

 

Система: Швейцарска система в 7 кръга – блиц (по 5 минути на състезател за 

цялата партия + по 3 секунди на изигран ход). 

 

Право на участие: Турнирът е открит, без вноска за шахматисти от София, 

изпратили заявка и получили потвърждение на e-mail: shahklub@abv.bg  или на 

GSM: 0885 80 60 60 не по-късно от 7 октомври 2009 г. 

Награди: Участниците се награждават в две категории: 

I. Състезатели от район „Илинден“: Победителят получават купа 

„Илинден“ и златен медал. Класиралите се на второ и трето място – 

медали, също и парични премии до 5-то място: I – 150 лв., II – 120 лв., 

III – 100 лв., ІV – 80 лв. и V – 70 лв. Наградите не се делят. 

II. Състезатели извън тези от район „Илинден“ –Класиралите се на първо, 

второ и трето място – медали, също и парични премии до 5-то място: I – 

150 лв., II – 120 лв., III – 100 лв., ІV – 70 лв. и V – 60 лв. Наградите не се 

делят.  

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД: 1000 ЛВ.   
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Осигурени са специални предметни награди и сувенири за участниците от 

патрона на турнира г-н Петър Ангелов, Шахматен клуб „Левски“ и спонсори. 

Всички награди ще бъдат оповестени на техническата конференция. 

 

Програма: 8 октомври (четвъртък)  

15-15,20 ч. – Техническа конференция  

15,30 ч. – Начало на турнира 

около 17 часа – почивка – кафе пауза (блок маса с хапки и напитки) 

18,30 ч. – Закриване и награждаване. 

 


