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НАЦИОНАЛНА  ИНДИВИДУАЛНА  КУПА  НА  БЪЛГАРИЯ 

„ВИКТОРИ” 

Благоевград (19 – 20. 11. 2016 г.) 
* Организатори: БФ Шахмат, “Шах клуб Виктори“ и Община Благоевград, с медийната 
подкрепа на Радио Благоевград. 

* Дата и място: 19-20.11.2016 г. /събота и неделя/ в зала „22-септември”на Община Благоевград. 

* ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Състезатели, родени след 31.12.1995 г. 

* КОНТРОЛА ЗА ИГРА: Ускорен шах – 20 минути на състезател за завършване на партията с 
добавено време от 5 секунди преди изиграване на всеки ход. 

* КОНТРОЛА ЗА ИГРА: Блиц – 3 минути на състезател за завършване на партията с добавено 
време от 2 секунди преди изиграване на всеки ход. 

* СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска в 7 или 9 кръга. 

* Класиране: Брой точки.  
При равенство в точките се прилагат допълнителни показатели: 
  Резултат от една и съща точкова група; Медиана Бухолц; Бухолц; Брой победи; Бергер. 

* ВАЛИДНОСТ: Турнирите са валидни за български рейтинг, съответно по ускорен шах и по 
блиц. Всички участници ще играят в общ турнир. Допълнително ще бъде направено класиране за  
юноши и девойки до 16, 18 и 20 г., което е в системата за точкуване на БФШ и ММС. 

* ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ: 10 лева само за ускорен шах, 5 лева само за блиц, 
15 лева за участие и в двата турнира 

* ПРОГРАМА 

19.11. /събота/ – 10.30 ч. техническа конференция – блиц. 

11.00 ч. - откриване, първи кръг; 11.30 ч. - втори кръг; 11.50 ч. - трети кръг; 

12.10 ч. - четвърти кръг; 13.30 ч. - пети  кръг; 13.50 ч. - шести кръг; 14.10 ч. - седми кръг; 14.30 ч. 
- осми кръг; 14.50 ч. - девети кръг; 15.30 – закриване и награждаване. 

19.11. /събота/ – 16.00 ч. техническа конференция - ускорен шах. 

16.30 ч. – първи кръг; 17.30 ч. – втори кръг; 18.30 ч. – трети кръг. 

20.11. /неделя/ 

9.00 ч. – четвърти кръг; 10.00 ч. – пети кръг; 11.00 ч. – шести кръг; 12.30 ч. – седми кръг; 

13.30 ч. – осми кръг; 14.30 ч. – девети кръг, 16.00 ч. – закриване и награждаване. 
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* Награди ускорен шах: Победителят в общото класиране получава купа “ВИКТОРИ“, златен 
медал за възрастовата група, в която участва, и 70.00 лв. 

Награди в различните възрастови групи - до 16 г., 18 г. и 20 г. юноши и девойки: 

І място –  златен медал, грамота и 40.00 лв. 

ІІ място – сребърен медал, грамота и 30.00 лв. 

ІІІ място – бронзов медал, грамота и 20.00 лв. 

Награда за най-млад състезател. 

Награди за най-добре представили се девойка и юноша от клубовете в Югозападна България. 

Купа „Васил Сотиров“  за най-добре представил се шахматен клуб. Под внимание се взима 
резултатът на най-добре класираните 5 състезатели на клуба от общото класиране. 

* Награди БЛИЦ: Победителят в общото класиране получава златен медал за възрастовата 
група, в която участва, и 50 лв. 

Награди в различните възрастови групи - до 16 г., 18 г. и 20 г. юноши и девойки: 

І място –  златен медал, грамота и 30 лв. 

ІІ място – сребърен медал, грамота и 20 лв. 

ІІІ място – бронзов медал, грамота и 20 лв. 

Забележка: Наградите не се делят, получава се по-голямата по стойност. 
 
НАСТАНЯВАНЕ 
 
Желаещите да бъдат настанени, трябва да изпратят заявка до 10. 11. 2016 г. в хотелите с 
цена 15лв. на легло. 
„Мерида“ GSM 0888 634 322, тел. 073/883838, 
„Ертанком“ GSM 0888 828 912, тел. 073/886966, 
„Картала” GSM 0887 572 131, тел. 073/830170, 
„Кристо” GSM 0884 064 623, тел. 073/880444 
„Луксор” GSM 0888 800 086 /цена в двойна стая 40 лв./ 

Заявки за участие: 
В заявките трябва да бъдат посочени: 
1. Трите имена на състезателя и годината на раждане  
2. Българските рейтинги и идентификационните номера (БФШ рейтинглиста). 
3. За кой клуб се състезават (картотека в БФШ). 
4. В коя възрастова група ще се състезават (до 16, 18 или 20 г.). 
5. В кои дисциплини ще се състезават (ускорен шах, блиц). 

Срок за подаване на заявки за участие – 15. 11. 2016 г. до Марин Атанасов 

GSM 0889 07 07 18; тел. 073/ 89 51 79; е-mail: marin.atanasov@abv.bg 


