
 

 

ШАХМАТЕН УИКЕНД "КАПАНА" Пловдив, 31 май – 2 юни 
 

 

Капана Фест и Шахматен клуб ЧесБомб-Пловдив  организират Шахматен уикенд  на 31 
май, 1 и 2 юни 2019 с гарантиран награден фонд от 1300 лева 

Място за игра: ул."Атанас Самоковеца"(до пекарна "Капана") 

Програма:  31 май - БЛИЦ ВЕЧЕР НА КИБИКА Начален час: 17.00  Контрола за игра: 5 
минути с 3 секунди добавка на всеки ход. Записване до 15 ч. на 31 май  2019 г. Право на 
участие ще имат първите 60 записали се с рапид фиде ело < 2000 и заплатили вноска в 
размер на 5 лева. Награди:  1-во място - 60 лв.; 2-ро място - 40 лв.; 3-то място - 30 лв.; 4-то 
място - 20 лв.  1 юни - Сеанс с републиканския шампион по шах за 2019 г. ГМ Александър 
Делчев на международния ден на детето. Начален час:  10.30  Записване до 9.00 на 1 
Юни  Право на участие ще имат първите 40 записали се, като децата до 12 години са с 
предимство. Награди:  предметни награди и сувенири за участниците 1 - 2 юни - Опен 
Турнир "Капана Фест"  Начален час:  17.00  на 1 юни 

Записване до 15.30 на 1 юни Контрола на игра: 15 минути с 5 секунди добавка на всеки ход 
Право на участие имат първите 64 записали се, заплатили вноска в размер на: 10 лв. за 
деца до 12 г. и за сеньори 60+ и 15 лв. за всички останали.  Награди: 1-во място - 250 лв.; 
2-ро място 200 лв.; 3-то място - 150 лв.; 4-то място - 100 лв.м 5-то място - 70 лв.; 6-то място 
- 60 лв.  деца до 8 г.: 1-во място - 30 лв.; 2-ро и 3-то място - предметни награди  деца до 10 
г.: 1-во място - 30 лв.; 2-ро и 3-то място - предметни награди  деца до 12 г.: 1-во място - 30 
лв.; 2-ро и 3-то място - предметни награди  деца до 14 г.: 1-во място - 30 лв.; 2-ро и 3-то 
място - предметни награди  сеньори 60 + : 1-во място - 50 лв.; 2-ро място - 30 лв.  

Препоръчително е ранното записване за всички събития на телефон - 0877657700 Емилия 
Джингарова - главен съдия или на имейл - aleksandar.delchev@gmail.com 
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