
                                                                      РЕГЛАМЕНТ 

             На Градско индивидуално първенство по шахмат за мъже и жени 

                                                     София 2020 

 

1) Цели и задачи:  

а) Определяне на градските шампиони за мъже и жени за 2020 г. на гр. София 

б) Повишаване на спортно-състезателното майсторство на шахматистите в 

столицата и столичните клубове 

в) повишаване на шахматната култура и изграждане на положително и 

подкрепящо  отношение към шахматната игра 

2) Организатори: 

БФШ 1928 и Столични шахматни клубове с подкрепата на Столична голяма 

община  

3) Време и място на провеждане: 

31 януари – 05 февруари 2020 г. в конферентната зала „КООП“, бул. „Никола 

Мушанов“ – 116, гр. София 

4) Право на участие: 

Право на участие имат всички шахматисти с актуална картотека за 2020 

година в софийски шахматни клубове – членове на БФШ 1928 и заплатили 

такса участие – 20 лв. Всички GM, WGM, IM и WIM  са освободени от такса. 

Заявките се подават на email: baschradi@abv.bg  Моля, подавайте три имена, 

години, ЕЛО и клуб. Тези, които нямат Международно Ело, се записват с 

трите имена, имейл адрес и дата на раждане! 

Записване  - до 18.00 ч. на 30 януари 2020. 

След тази дата няма да бъдат записвани нови участници! 

Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chess-

results.com  

Турнирът важи за международно и българско ЕЛО! 

 

5) Контрола за игра и система на провеждане. 

          90 минути на състезател за цялата партия + добавено време от 30 сек на    

          ход, считано от първия ход до края на партията.  Играе се по швейцарската 

система в 7 кръга.  За направа на двойките се използва програмата  Swiss Manager. 

6) Класиране: 

Класирането е по броя на набраните точки. При равенство в точките се 

прилагат следните допълнителни показатели: 1. Резултат от личните срещи 

между състезателите в една и съща точкова група; 2. По-голям брой победи;  
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3. Коефициент Зонеборн – Бергер; 4. Коефициент Бухолц минус 1; 5. 

Коефициент Бухолц. 

 

7) Награди: 

Мъже: 1-ва  - 300 лв + златен медал и купа 

            2-ра – 250 лв + сребърен медал 

            3-та – 200 лв + бронзов медал 

            4-та – 150 лв 

Жени: 1-ва  - 200 лв + златен медал и купа 

            2-ра – 150 лв + сребърен медал 

            3-та – 100 лв + бронзов медал 

 

           Допълнителни награди: 

           Сеньор над 65 г – 150 лв                           Сеньорита над 65 г  -  100 лв 

           Юноша до 18 г. -  150 лв                           Девойка до 18 г  -  100 лв 

 

          Наградите не се делят, а се разпределят съгласно подреждането по    

          допълнителните показатели, заложени в програмата Swiss Manager. 

           Организаторите гарантират обявения награден фонд! 

 

8) Програма на състезанието:  

Петък, 31- ви януари 2020 - 16.00 ч. – Записване на участниците;  

16.30  ч. – Техническа конференция 

17.00 ч.  – 1-ви кръг 

Събота, 01- ви февруари 2020 

15.00 ч. – 2-ри кръг 

Неделя, 02-ри февруари 

09.30 ч. – 3-ти кръг;   13.00 ч. – 15.00 ч. обедна почивка   15.00 ч. – 4-ти кръг 

Понеделник, 03-ти февруари 2020 

17.00 ч. – 5-ти кръг 

Вторник, 04-ти февруари 2020 

17.00 ч. - 6-ти кръг 

 

 



Сряда, 05-ти февруари 2020 

17.00 – 7-ми кръг 

След 20.30 ч. и след завършване на турнира – награждаване и закриване 

                                    

9) Съдийство: 

Главен съдия е Радислав Атанасов – Международен съдия, имейл: 

baschradi@abv.bg Решенията на съдията могат да бъдат обжалвани пред 

Турнирен комитет в състав: Председател - ………, членове:……………… 

……………………..Резерва:………………………………………………….. 

Контестацията следва да се подаде не по-късно от 10 минути след съдийското 

решение и при внесена такса от 30 лв. Таксата се връчва на Председателя на 

Турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, сумата ще бъде върната 

веднага. Ако контестацията бъде отхвърлена, сумата остава в полза на 

организаторите. Решението на турнирния комитет е окончателно.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ; 

Записването на ходовете е задължително през цялото време. На състезателите 

е забранено да носят (или внасят) мобилни телефони или други електронни 

средства за комуникация в зоната на състезанието. Ако подобно средство 

произведе звук, състезателят губи партията.  

Допустимият толеранс за закъснение на партия е 30 минути. Който закъснее с 

повече от 30 минути,  губи партията си незабавно. Ако и двамата състезатели 

не са се явили пред шахматното табло до 30 минути след обявяване началото 

на кръга от съдията, то и двамата губят служебно партията си.  

Правилникът на ФИДЕ за шахматната игра е на разположение на съдийската 

маса за състезателите.  

Състезателите са запознати с настоящия Регламент и се задължават да го 

спазват.  

 

     Главен съдия:  

    Гл. ас. Радислав Атанасов, д-р  – Международен съдия 

    Председател на Турнирен комитет …………………….. 

    За допълнителна информация: Георги Павлов – 0888-636986 
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