
 

 

Балкански детски отборен шахматен турнир 
за купа „Хисарлъка” 

 4 - 7 Февруари 2016 г. 
 
Цел и задачи: Турнирът се провежда с цел популяризирането на шахматната игра сред децата 
 

Организатори:  
 
Място и време на провеждане: 4 - 7 Февруари 2016 г. в хотелски комплекс „Три Буки”, Осоговска планина 
над Кюстендил 
 
Право на участие: Право на участие имат всички шахматисти родени след 1 Януари 2002 г. и 
международно ЕЛО<1700, в отбори от 4 играчи и 1 резерва, подали своевременно заявка и заплатили 
отборна такса от 100 лв.  
Заявките се подават на е-mail: g.v.pavlov@abv.bg  
Моля подавайте три имена, години, ЕЛО и клуб. 
Записване – до 18:00 ч. на 15 Януари 2016 г. 
Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chess-results.com 
Турнирът е валиден за международен рейтинг по класически шах. 
 
Система на провеждане: Турнирът ще се проведа по швейцарска система в 5 кръга. За съставяне на 
двойките се използва програмата „Swiss Manager“. 
 
Класиране: Класирането се определя по сумата от спечелените мач точки от всички срещи:  

              за спечелен мач – 2 т., за равен мач – 1 т. и за загубен мач – 0 т. 

В случай на равенство в спечелените мач точки се прилагат следните допълнителни 
показатели: 

¢ Общ брой на спечелените точки от партиите. 

£ Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките. 

¦ Зонеборн-Бергер за отборни турнири. 

  ¥ Сума от резултатите по дъски между конкуриращите се отбори: За победа на първа дъска се дава 
6 т, на втора – 5 т., на трета – 4 т., на четвърта – 3 т., на пета – 2 т. и на шеста – 1 т. 

 ¤ При равен резултат на всички партии между конкуриращите се отбори, на по-предно място се 
класира отборът, който е играл на първа дъска с черните фигури. 

Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ 
компютърна програма Swiss-Manager. 

Контрола на времето за игра: 60 мин. + 30 сек. на състезател за завършване на партия. 
 

Програма 
Четвъртък 4 Февруари 2016 г.    Петък 5 Февруари 2016 г. 
13:30 ч. – Записване        9:30 ч. – 2-ри кръг 
14:30 ч. – Техническа конференция   12:30 ч. – Обедна почивка 
15:00 ч. – 1-ви кръг      16:00 ч. – 3-ти кръг 
 
Събота 6 Февруари 2016 г.    Неделя 7 Февруари 2016 г. 
9:30 ч. – 4-ти кръг      9:00 ч. – 5-ти кръг 
12:30 ч. – Обедна почивка              12:00 ч. – Награждаване и закриване 
16:00 ч. – Блиц турнир 



 

 

 
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави промени в програмата на 
турнира. Състезателите следва да са своевременно уведомени за евентуални промени. 
 

Награди: 
Основни награди:   

I-ва 400 лв. + златни медали и купа „Хисарлъка” 
II-ра 300 лв. + сребърни медали 

 III-та 250 лв. + бронзови медали 
 
Допълнителни награди: 

I-ва дъска 100 лв. + купа 
II-ра дъска 100 лв. + купа 

 III-та дъска 100 лв. + купа 
 IV-та дъска 100 лв. + купа 
 

Томбола между децата извън основните награди: 
 - 15 предметни награди 
 
Такса за блиц турнира 5 лв. 

Награди: 
I-ва 50 лв. + златен медал + купа 
II-ра 40 лв. + сребърен медал 

 III-та 30 лв. + бронзов медал 
 IV-та 20 лв. 
 V-та 10 лв. 
 
Организаторите гарантират обявения награден фонд! 
 
Настаняване: В хотел „Три Буки”, настаняване на тел.: 0888 636 986, Георги Павлов 

- До 14 г. нощувка със закуска, обяд и вечеря - 30,00 лв. 
- Родител/придружител нощувка със закуска, обяд и вечеря - 35,00 лв. 
Местата са ограничени! 

 
Други хотели в района: 
хижа „Осогово”, тел.: 0882 815 515 
комплекс „Лима”, тел.: 0885 787 822 
 
За допълнителна информация: 
Георги Павлов 0888 636 986, или на e-mail: g.v.pavlov@abv.bg 
 


