1-ви турнир по ускорен ШАХМАТ за ДЕЦА
КУПА „ЕВРОСОФИЯ“
25 Март 2017
Организатори: ШК „Шах XXI“, БФШахмат, ШК „НСА“.
Дата и място на провеждане 25 Март 2017, град София, бул. „Христофор Колумб“ 43, Бизнес център
Еврохолд, Конферентна зала.

Цел на турнира: Популяризиране на шахматната игра сред подрастващите.
Контрола на игра: 15 минути на състезател за завършване на партията.
Система на провеждане: Швейцарска система. За направа на двойките се използва компютърната
програма „SWISS MANAGER“. Турнирите са два : Турнир „А“ до 14 години и Турнир „Б“ до 10 години.
Право на участие: в Турнир „А“ имат всички състезатели, родени на и след 01.01.2003., в турнир „Б“ всички деца, родени на и след 01.01.2007 г. , заплатили турнирна такса за участие в размер на 25 лева и
подали заявка на телефон 0988 733 426 или e-mail mitkoiliev@gmail.com
Със събраните средства ще бъдат подкрепени участията на талантливи деца, класирали се за престижни
международни шахматни форуми.
Заявките за участие се приемат до 23 Март 2017 г. и ще бъдат обявени на www.chess-results.com

Награди:
Турнир „А“ : Първа награда – купа „ЕвроСОФИЯ“ и предметни награди.
Награди в различните възрастови групи /отделно за момчета и момичета, юноши и девойки/:
Юноши и девойки до 12 години и до 14 години /наградите са гарантирани, независимо от броя на
участниците /:
Първо място: златен медал и предметни награди.
Второ място: сребърен медал и предметни награди.
Трето място: бронзов медал и предметни награди.
Четвърто място: грамота.
Пето място: грамота.
Шесто място: грамота.

Турнир „Б“ : Първа награда - купа „ЕвроСОФИЯ“ и предметни награди.
Награди в различните възрастови групи / отделно за момичета и момчета/:
Момичета и момчета до 8 години и до 10 години /наградите са гарантирани, независимо от броя на
участниците /
Първо място: златен медал и предметни награди.
Второ място: сребърен медал и предметни награди.
Трето място: бронзов медал и предметни награди.
Четвърто място: грамота.
Пето място: грамота.
Шесто място: грамота.
Състезателите се класират за награди във възрастовите групи, в които са според годината на раждане.
Класиралите се до 6-о място във всички възрастови групи получават грамоти.
Освен изброените купи, медали и грамоти ще бъдат подсигурени:
- подаръци и лакомства за всички участници + торта с която да се почерпят докато се подготвя
класиренето;
- предметни награди за призьорите;
- уикенди на Боровец за състезателя и родителите му;
- Детски GPS/GSM часовници MyKi;
- Ваучери за Пъзел стаи Менталист;
- топки, раници и др.
- Карти за зареждане на гориво с отстъпка за придружителите на участниците;
Всички изброени награди са гарантирани, независимо от броя участници.

ПРОГРАМА:
09:00 – 09:30 Записване на участниците
09:30 – Техническа конференция и официално откриване
10:00

I-ви кръг

10:45

II-ри кръг

11:30

III-ри кръг

13:00

IV –ти кръг

13:45

V-ти кръг

15:30

VI-ти кръг

16:15

VII –ми кръг

17:00

Награждаване и закриване

КЛАСИРАНЕ – Класирането е според броя на набраните точки. При равенство в точките се прилагат
следните допълнителни показатели:
1.
2.
3.
4.
5.

Резултат между състезателите в същата точкова група /Direct encounter/.
Коефициент Бухолц /-1/ - изважда се 1 най-слаб резултат.
Брой победи.
Коефициент натрупване.
Коефициент Зонеборн-Бергер.

Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдения от ФИДЕ
софтуер Swiss Manager“.
СЪДИЙСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия: ГМ Адриана Николова
Съдии:, Васил Колев, мс Димитър Илиев
Решенията на съдиите мога да бъдат обжалвани пред турнирен комитет.
Обжалването трябва да бъде не по-късно от 5 минути след съдийското решение, при внесена такса за
контестация в размер на 50 лева. Таксата трябва да се връчи 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:
Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия Регламент и да
изиграят своите партии в духа на „феър плей“ – честна игра.
Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет минути, преди началото на кръга,
съгласно програмата на турнира.

Състезателите не е препоръчително да носят мобилни телефони или други електронни средства за
комуникация в зоната на състезанието. Ако подобно средство произведе звук, състезателят губи
партията.
Забранено е да се правят анализи в зоната на състезанието.
Зоната на състезанието включва: залата за игра и тоалетните помещения.
До 10 минути след началото на кръга, всеки състезател/състезателка, който/която не се е явил/а пред
шахматната дъска ще загуби служебно партията си незабавно.
Ако до 10 минути след началото на кръга и двамата състезатели/състезателки не са се явили пред
шахматната дъска то и двамата/двете ще загубят служебно партията си.
Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите пет минути на
всеки кръг. Зрители в залата за игра не се допускат.
Правилникът на ФИДЕ за шахматната игра е на разположение на състезателите.
Състезателите/Състезателките са запознати и приемат да спазват настоящия регламент.
Организатор:
Стефан Стойнов телефон за контакти 0889 673696 или e-mail: sstoinov@yahoo.com

