
 

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ 

ШАХМАТЕН ТУРНИР  

„КУПА ВИТОША“  

С любезната подкрепа на г-н Николай Гюров, кмет на с. Бистрица 

(Столична община), и  Народно читалище „Св. Цар Борис I – 1920“   

Кога: 20 и 21 юни 2015 г. 

Къде: Народно читалище „Св. Цар Борис I – 1920“, с. Бистрица, ул. 

Шопско хоро 1 

Организатор: „Спортен клуб - Рицар“ 

Право на участие: 

 Турнир А – деца, родени след 01.01.2001 г. (с отделно 

класиране във възрастовите групи до 12 г. и до 14 г.);  

 Турнир Б – деца, родени след 01.01.2005 г. (с отделно 

класиране във възрастовите групи до 8 г. и до 10 г.);  

 Такса: 25 лева 

Записване: Всички деца, отговарящи на възрастовите изисквания, 

дали до 17.06.2015 г. своевременна заявка на електронна поща 

ritzarbg@gmail.com. 

Информация, която трябва да съдържа заявката: трите имена 

(на кирилица и латиница), година и дата на раждане, клуб, FIDE ID 

и национално и/или международно ЕЛо (ако има такива). 

Контрола за игра: 60 минути + 30 секунди на ход на състезател; 

Швейцарска система – 6 кръга.   

Турнирът важи за национален и международен рейтинг и ще бъде 

отразяван на www.chess-results.com 

Класирането се извършва по броя на набраните точки, а 

допълнителни показатели са: медиана - Бухолц, Бухолц, брой 

победи и натрупване 

Главен съдия: инж. мс Димитър Илиев , mitkoiliev@gmail.com, 

0888955542 
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Програма:  20 юни 

09:00 ч. - Записване   

09:30 ч. – Откриване със специалното участие на „Бистришките 

внучки“; техническа конференция 

10:00 ч.  – I кръг 

13:00 ч. – Обедна почивка 

13:45 ч. – II кръг 

16:50 ч. – III кръг 

19:15 ч. – Културна програма, организирана от домакините и 

представяне на книгата „Живият ум. Фокусиран върху решения 

шахмат“ на д-р Владимир Бостанджиев 

21 юни 

9:00 ч. – IV кръг 

12:00 ч. – Обедна почивка 

12:30 ч. – V кръг 

15:40 ч. – VI кръг 

19: 00 ч. – Награждаване и закриване на турнира 

Награди: 

 Шампион на турнира: купа, златен медал, таблет 

 І място: златен медал, шахматна литература/предметна 

награда  

 ІІ място: сребърен медал, шахматна литература/предметна 

награда  

 ІІІ място: бронзов медал, шахматна литература/предметна 

награда 

Предвиждат се специални награди, както и подаръци за всеки 

участник. 

Настаняване: Хотел „Жасмин“***/кв. Симеоново, 3 км. От с. 

Бистрица/: двойни стаи, преференциални цени от 30 лв. за нощувка 

на човек с включена туристическа такса, закуска на блок маса, 

ползване на басейн и фитнес зала. 

За участниците в турнира и съпътстващите ги 

лица, които нямат собствен превоз, хотелът 

осигурява безплатен транспорт за сутринта на 

20 и 21 юни. 

За контакти и резервация:  +359 879 600 082, +359 2 969 85 55, 

website - http://jasminhotel.com/  

 

Villa Spaggo /с. Бистрица/: Цени за нощувка за 

двама са от 40лв. Цените на ястията в менюто 

са от 3 до 15 лв. 

За контакти и резервация: 0888662206, 

0886030444, website: http://spaggo.com/bg/villa/  

 

Организаторите си запазват правото на промени. 

Директор на турнира: Георги Николов, GSM  0897 90 33 78, email: 

krasis@mail.bg 
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