РЕГЛАМЕНТ
НА 11-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ШАХМАТЕН ТУРНИР
„КУПАТА НА ЛЪВЧЕТАТА”
гр.СОФИЯ 27–28.05.2017 г.

1. ОРГАНИЗАТОР: Турнирът се организира от ШК „ЦСКА” и с любезното
съдействие на БФШ, БАНКА ДСК,Столична община район”ИЗГРЕВ”,
НСА“В.Левски“, ВАН И КАР ЕООД,CHESSHOLA,COBWEB SOFTWARE.
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Турнирът се провежда с цел популяризиране на
шахматната игра сред подрастващите.
3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда от 27 до 28.05.2017 г. гр.София
Национална Спортна Академия“В.Левски“-Хандбалната зала.
4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Турнирът се провежда по швейцарска
система - в 7 кръга.Турнирите са два : турнир “А”до 14 години и турнир “Б”до 10
години

5.КОНТРОЛА НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА:
Контролата за игра ще бъде 50 минути на състезател за завършване на партията,
плюс 10 секунди на ход,считано от първия ход. Турнирът важи за български
рейтинг.
6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни
шахматни часовници.
7. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат всички деца (момчета и момичета) до
14 години, родени на и след 01.01.2003 г., заплатили турнирна такса в размер на 25
лв. на участник и подали заявка до 22.05.2017г.участници които не са подали
заявка в определения срок плащат такса в двоен размер .На chesshola.com, е-майл
holandec@abv.bg тел:0899874456 Росен Лазаров.Заявките ще бъдат публикувани
на : cskaclub.com chess-results.com : chesshola.com
http://www.facebook.com/groups/121973207938039/
8. ПРОГРАМА: : Турнирът ще се открие на 27.05 /събота/ от 9.00 ч. с Техническа
конференция
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Конкурс по решаване на шахматни задачи:27.05.2017 Събота от
18.40 ч. –Времетраене- 40мин. 1-група до 14год,2-група до 10год,3група до 7 год.
Гл.съдия на конкурса: мс Лейла Димитрова
Сеанс на едновременна игра ще изнесат:Представителните
формации на ШК“ЦСКА“ и генералните победителите в
турнира“Купата на Лъвчетата“ от 15:30ч. в неделя. В сеанса по
право участват класиралите се на първите 6 места от всяка
възрастова група.

Тържествено закриване с коктейл – 16:30ч.ПОКАНЕНИ СА
ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ,ТРЕНЬОРИ,КЛУБОВЕ И РОДИТЕЛИ
,КОИТО СА ВЗЕМАЛИ УЧАСТИЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ В
ТУРНИРА!!!
Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и
домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което
състезателите следва да бъдат предварително уведомени.
9. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на набраните точки. В
случай на равенство са в сила следните допълнителни показатели:
а) Резултат в същата точкова група / Direct encounter /
б) коефициент Бухолц / -1 / изважда се 1 най-слаб резултат/
в) брой победи
г) коефициент натрупване
д) коефициент Зонеборн Бергер
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в
утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „Swiss Manager”.
10. ВАЛИДНОСТ НА ТУРНИРА: Турнирът е валиден за български рейтинг.
11. НАГРАДИ:
Победителите и в двата турнира получават ”Купата на Лъвчетата”,
победителите в групите 8, 10, 12, 14 (момчета и момичета) получават награди
в размер на 150 лв преведени по лични дебитни карти от Банка ДСК ., купи
и златни медали, а подгласниците сребърни и бронзови медали. Ще бъдат
раздадени и специални награди:за треньори„Красимир Иванов” - 8
участника от клуб( треньор) 1м.-80лв,2м.-50лв,3м-30лв плакети, грамоти и
др.за най-малък участник и др.

При равенство в точките, наградите не се делят, а се разпределят в
зависимост от допълнителните показатели.
12.НАСТАНЯВАНЕ :

12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Иван Стойнов, международен съдия на ФИДЕ
.
Заместник- главни съдии – мс Ани Манева съдия републиканска категория,Васил
Колев,Пламен Станчев
.
Решенията на съдийския състав са задължителни, но могат да бъдат обжалвани
пред Турнирен комитет в състав: Председател:
Росен Лазаров

членове: ................................. ………………….и
.............................……………………..
резерви: .................................. . ………………………………………..
Контестации се подават не по-късно от 10 мин. след съдийското решение,
придружени от такса в размер на 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния
комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща
на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на
организаторите.
13. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Лекар на турнира е д-р ...
14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
14.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра ,
настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play)
честна игра..
14.2. Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет
минути преди началото на кръга, съгласно програмата в регламента на
състезанието.
14.3 Времето за изчакване е 15 мин. Ако никой от състезателте не се яви при
започване на партията, състезателят с бели фигури губи цялото време, което
е изтекло до идването му.
14.4. Записването на ходовете е задължително до последните 5 (пет) минути.
14.5. След завършване на партията, състезателите предават на съдията
оригиналните бланки, подписани от двамата състезатели.
14.6. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.
14.7. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни
средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако
такова средство произведе звук в зоната на състезанието по време на партията,
състезателят губи партията, освен, ако съперникът му не може да спечели след
произволна серия от правомерни ходове, тогава получава реми.
14.8.Зоната на състезанието включва : залата за игра и тоалетните помещения.
14.9. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в
първите 5 минути на всеки кръг. Зрители не се допускат в залата.
14.9. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват.
15. Снимките от турнира,могат да се използват съгласно чл. 13 ал.2 от закона за
авторското право,а във всички останали случаи след изричното съгласие на
директора на турнира.
Главен съдия: ………………...........
Иван Стойнов – международен съдия на ФИДЕ
Председател на турнирен комитет …………………………..

