
НАЦИОНАЛНА ОТБОРНА КУПА НА БЪЛГАРИЯ 

ПО УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ 

ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ 

ТРОЯН 2016 
6 – 8май 2016 г. 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
 

1. ОРГАНИЗАТОРИ 
Сдружение шахматен клуб „Кресим“-Троян със съдействието на Община Троян и 

Българска федерация по шахмат 

 

2. МЯСТО, ДАТА И ПРОГРАМА 
 
 Културно-информационнен център на Община Троян 

 

Провеждат се два турнира – по ускорен шахмат и по блиц 

Турнирът по ускорен шахмат е на 6 и7 май 2016 г. при следната програма: 

06.05. – 13.00 техническа конференция, 13.20 откриване, първи кръг 14.30 втори кръг 

15.40 трети кръг 16.50 четвърти кръг 

07.05. – 10.00 пети кръг 11.10 шести кръг 14.30 седми кръг 15.40 осми кръг 16.50девети 

кръг 

18.30 закриване и награждаване ускорен шах 

Турнирът по блиц е на 8 май при следната програма: 

10.20 първи кръг 10.40 втори кръг 11.00 трети кръг 11.20 четвърти кръг 11.40 пети кръг 

12.00 шести кръг 12.20 седми кръг 12.40 осми кръг 13.00 девети кръг  

13.30 закриване и награждаване блиц 

След консултация с организаторите, главният съдия може да направи промени в 

турнирната програма. Промените ще се съобщят своевременно. 

 

3. УЧАСТИЕ 
Право на участие в турнира по ускорен шахмат имат всички шахматисти, заплатили 

турнирна такса в размер на 30 лева, за участници до 18 и над 60 години – таксата е 20 

лева. Право на участие безплатно в турнира по блиц имат всички шахматисти, 

заплатили такса за участие в турнира по ускорен шахмат. За участие само в турнира по 

блиц таксата е 10 лева. 

 

4. СИСТЕМА И КОНТРОЛА ЗА ИГРА 
Турнирите ще се проведат в 9 кръга по Швейцарската система по Турнирните правила 

на ФИДЕ и правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 1.07.2014. Двойките за игра 

ще се съставят с помощта на софтуера Swiss Manager. 

Контролата за игра е 15 минути на състезател до края на партията с добавяне на 

10 секунди преди всеки изигран ход за ускорения шахмат и 3 минути на състезател 

до края на партията с добавяне на 2 секунди преди всеки изигран ход за блица . 

 

 

 



5. ТАЙ-БРЕК СИСТЕМА 
Класирането на състезателите, които финишират с еднакъв брой точки, се определя 

посредством последователното прилагане на следните тай-брек процедури, в посока от 

(а) към (б), към (в), към (г), към (д) докато е необходимо: 

(а) Редуциран Бухолц-1, най-големият сбор печели; 

(б) Бухолц, най-големият сбор печели; 

(в) Брой победи, най-големият сбор печели; 

(г) Ниво на постижение, най-големият сбор печели. 

В случай на неизиграни партии, за изчисляването на (а) и (б) се прилагат настоящите 

Турнирни правила на ФИДЕ. 

Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри в 

компютърния софтуер Swiss-Manager. 

Отборното класиране за мъже се определя въз основа на трите най-добри резултата на 

състезатели от даден клуб, като се сумират постигнатите от тях точки. Отборното 

класиране за жени се определя въз основа на двата най-добри резултата на състезателки 

от даден клуб, като се сумират постигнатите от тях точки. В случай, че от даден клуб 

участват по-малко от трима мъже и/или по-малко от две жени, тези клубове участват в 

класирането въз основа на сбора на точките на участващите си състезатели. В случай на 

равенство в сбора на точките отборното класиране се извършва по следните 

допълнителни показатели –  

(а) брой състезатели от клуба, участващи в купата 

(б) по-предно класиране на състезател от клуба 

6. СЪДИЙСТВО 
Главен съдия е Николай Йорданов, международен съдия на ФИДЕ. 

Съдия – Симеон Винчев – втора категория. 

 

7. ТУРНИРЕН КОМИТЕТ 
Председател на Турнирния комитет е  

Членове: 

Резервни членове:  

 

8. ПРОЦЕДУРИ ПО КОНТЕСТАЦИИТЕ 
Контестации срещу решенията на главния съдия трябва да бъдат представени в 

писмена форма до председателя на Турнирния комитет в рамките на 10минути след 

съдийското решение.Контестацията се придружава от сумата 30 лева като депозит от 

този, който я подава.Депозитът се връчва на Председателя на турнирния комитет. Ако 

контестацията бъде уважена, сумата се връща незабавно. Ако контестацията бъде 

отхвърлена, депозитът остава в полза на организаторите.Контестацията се подава от 

състезателя.Решенията на Турнирния комитет са окончателни. 

 

9. НАГРАДИ 
Общ награден фонд 2200 лева 

Награди ускорен шахмат 

1.550 2.350 3.200 4.120 5.80 6.50 

Жени – 1.150, 2.100, 3.50 

Награди блиц 

1.180 2. 120 3.80 4.50 

Жени –1.80 2.40  

Всички награди са в български лева. 

Отборните победители при мъжете и жените се награждават с купи. 



 

10. ВАЛИДНОСТ 
Турнирите са валидни за български рейтинг по ускорен шах и блиц. 

 

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
11.1. Състезател ще загуби партията си, ако не се яви пред шахматната дъска до 15- та 

минута след предвиденото начало на кръга по ускорен шахмат и до 3-та минута по 

блиц. 

 

11.2. По време на игра на състезателите е забранено да носят мобилен телефон или 

други електронни средства за комуникация  в зоната на състезанието.  Ако се 

докаже, че играч е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, той губи 

партията, а противникът му печели. 

11.3. Анализите в залата за игра са забранени. 

11.4. Докато партията продължава, даден състезател може да говори само със съдията 

или със своя съперник, съгласно Правилника на шахмата на ФИДЕ. 

11.5. Приемаме, че всички състезатели са запознати с настоящия Регламент и са 

длъжни да го спазват. 

 

Главен съдия – Николай Йорданов 

Председател на Турнирния комитет –  

 

Настаняване 

Хотел Шато Монтан 50 лева за нощувка в двойна стая включваща нощувка, 

закуска и вечеря. 

Поради застъпването на турнира с националния празник 6 май, заявки за настаняване в 

хотела при посочените условия се приемат до 3 април /неделя/. 

Хотел Марс  25 лева за нощувка в  двойна стая включваща нощувка 

Поради застъпването на турнира с националния празник 6 май,  заявки за настаняване в хотела 

при посочените условия се приемат до 15 април /петък/. 

Хотел Военен Клуб 15 лева за нощувка двойна стая включваща нощувка 

Поради застъпването на турнира с националния празник 6 май, заявки за настаняване в хотела 

при посочените условия се приемат до 3 април / неделя/. 

 

Заявки за настаняване се приемат в посочените срокове от   

Симеон Винчев 0898878553 vinchev78simeon@abv.bg 

За заявки след посочените срокове организатора не носи отговорност! 


