
 
 

 
Столична община 

София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg 
 
ДО 
КМЕТА НА РАЙОН ............................. 
ДИРЕКТОРА НА..................................... 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО   КМЕТ, 
УВАЖАЕМИ Г-Н /Г-ЖО  ДИРЕКТОР, 
Столична община чрез дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” ще  проведе на  
11 ноември /събота/, 2017 г   „13-ти турнир  по шахмат  на столичните училища - 
Златна пешка”» за ученици от 1 до 12 клас” с традиционното домакинство на Частно 
училище „Дружба” – ж.к. „Обеля” с професионално съдийското ръководство. 
Регламентът предвижда  участие на ученици от Столичните училища в следните 
възрастови групи: 

1 група – момичета и момчета  - 1-4 клас;  
2 група – момичета и момчета  - 5-8 клас;  
3 група – момичета и момчета  - 9-12 клас  

Всяко училище може да участва само с един отбор във възрастова група. Желателно всеки 
отбор да носи поне два часовника. 
Задължително условие е отборите да бъдат смесени и да включват четирима състезатели, без 
право на смяна.  
Предвиден е  съпътстващ турнир и за  учители-водачи на отбори.  
Техническата конференция ще се проведе на 08.11.2017 г. /сряда/ от 12.30  часа  в сградата 
на Столична община, дирекция «Превенция, интеграция, спорт и туризъм», ул „Оборище” 
№ 44 , ет. 1. 
Организаторите  ще  връчат следните призове:   

• „Златна пешка” -  за постигнато високо ниво на  резултати.   
• „Рицар” и „Дама” - наградата  се присъжда  за  “FAIR PLAY - ЧЕСТНА ИГРА”; 
• „Най-добър учител- шахматист» - водач на отбор /само за учители / 

Проявата е включена в годишния календар на Дирекцията  за 2017 година. Традиционен 
турнир с извоювано име сред шахматните среди и с очакван интерес от столичните училища 
и ученици.  Очаква се  над 300 ученика да вземат участие в  надпреварата.  
Турнирът се провежда в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на 
спорта 2018 г. 
Моля, да уведомите всички  учители и ученици от образователните институции на 
територията на Вашият район  за участие в първенството. Поканата е и към всички 
специализираните  училища.   
Крайният срок за подаване на писмени заявки-образец  - 08.11.2017 г.  
Координатор на проявата:   0887 928 552; e-mail: pcherneva@sofia.bg;  тел/факс: 981 07 44;   
сайт на СО-www.sofia.bg → «Спорт»→ «Общината и спорта» → «Спортни дейности».  
 
Приложение съгласно текста: Програма-Регламент; Заявка-формуляр. 
 
 
 
С уважение, 
......................................... 
Д-Р  ТОДОР ЧОБАНОВ 
Зам.-кмет на Столична община 
 
 

http://www.sofia.bg/
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