РЕГЛАМЕНТ
НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА
ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ
До 12 и 14години,
гр. Асеновград, обл. Пловдив 20.07 - 26.07.2020 г.
ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – 12 и 14 години
СТАНДАРТЕН ШАХМАТ
ПО УСКОРЕН ШАХМАТ
ПО БЛИЦ -

-

20.07 - 24.07.2020 г.
24.07 - 25.07.2020 г.
26.07.2020 г.

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Първенствата се провеждат с цел излъчване на
индивидуалните шампиони на България по шахмат за юноши и девойки до
12 и 14 години за 2020 г. по Стандартен (класически) шахмат, Ускорен
шахмат и Блиц.
2. ОРГАНИЗАТОРИ: Организатори на първенствата са Българска Федерация
Шахмат 1928 и Шахматен клуб „Асеновец 2006” - Асеновград.
Директор на първенствата: Неделчо Чепаринов.
3. МЯСТО: Първенствата се провеждат в гр. Асеновград, област Пловдив,
****хотел „Сани - Асеновград“.
4. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат състезатели и състезателки, които са
родени след 31.12.2007 г. до 12 г., след 31.12.2005 г. – до 14 г.и
картотекирани в БФ Шахмат 1928.
Заявки за участие се подават не по-късно от 17 юли 2020 г. (включително)
до IA Ружка Генова на e-mail: genova.ruzh@gmail.com; тел: 0878285941.
При заявката се указва в коя възрастова група ще се състезава участникът.
ЗАЯВКИ ЗА ХОТЕЛ И НАСТАНЯВАНЕ:
Хотел Сани – Румяна тел.: 0893351277, office@hotelsani.com
Неделчо Чепаринов – тел:0895375844; nedcheparinov@mail.bg
Регистрацията на участниците задължително трябва да бъде направена в
указаното по предварителната програмата време. Заявките на състезатели без
регистрация няма да бъдат валидни!
Всеки състезател е необходимо да представи документ за годишен
начален медицински преглед. Състезатели със симптоми на заболяване
няма да бъдат допускани до участие.
5. КОНТРОЛА:
5.1. СТАНДАРТЕН ШАХМАТ: 90 минути + 30 сек. на ход преди всеки изигран
ход, считано от първия,на състезател за завършване на партията.
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5.2. УСКОРЕН ШАХМАТ:20 минути + 5 сек. преди всеки изигран ход, считано
от първия на ход, на състезател за завършване на партията.
5.3. БЛИЦ: 3 минути + 2 сек. на ход преди всеки изигран ход, считано от първия,
на състезател за завършване на партията.
Играе се с електронни шахматни часовници.
6. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенствата при юношите и девойки се
провеждат по както следва:
6.1 Стандартен шахмат: по Швейцарска система в 7(6) кръга или кръгова
система в зависимост от броя на участниците.
6.2. Ускорен шахмат: по Швейцарска система в 7(6) кръга или кръгова система
в зависимост от броя на участниците.
6.3. Блиц: по Швейцарска система в 7(6) кръга или кръгова система в
зависимост от броя на участниците.
7. ПРОГРАМИ:

До 12 и 14години,гр. Асеновград, обл. Пловдив 20.07 - 26.07.2020 г.
ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИТЕ ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ (за
Швейцарска система и кръгови турнири в 7 кръга)
В 7 КРЪГА:
20.07.2020(понеделник)
23.07.2020 (четвъртък)
11:00-12:30 Регистрация на участниците 09:00 – пети кръг
13:00 - Техническа конференция
15:00 – шести кръг
15:00 – първи кръг
24.07.2020 (петък)
09:00 – седми кръг
21.07.2020(вторник)
09:00 – втори кръг
13:30 – официално закриване и
15:00 – трети кръг
награждаване на победителите
22.07.2020 (сряда)
15:00 – четвърти кръг

ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИТЕ ПО УСКОРЕН ШАХМАТ
В 7 КРЪГА:
24.07.2020 (петък)
25.07.2020(събота)
14:00 - Техническа конференция
09:00 – трети кръг
15:00 – първи кръг
10:30 - четвърти кръг
16:30 – втори кръг
13:00 – пети кръг
14:30 – шести кръг
16:00 – седми кръг
18:00 – официално закриване и
награждаване на победителите

ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИТЕ ПО БЛИЦ
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В 7 КРЪГА:
25.07.2020 (събота)
18:30 - Техническа конференция
26.07.2020 (неделя)
08:30 – първи кръг
09:00 – втори кръг
09:30 – трети кръг

10:00 – четвърти кръг
10:30 – пети кръг
11:00 – шести кръг
11:30 – седми кръг
12:30 – официално закриване и
награждаване на победителите

На техническите конференции предварително обявената програма може
да претърпи изменение във връзка със системата за игра и броя на кръговете.
Главният съдия, съвместно с организаторите може да променя така обявената
програмата при необходимост, като предварително уведоми участниците.
8. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от набраните точки. В
случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:
За първенствата по Швейцарска система
1. Резултат между всички състезатели от същата точкова група
2. Бухолц-1
3. Бухолц
4. По-голям брой победи
5. Зонеборн-Бергер
За първенствата по Кръгова система
1. Резултат от срещите между всички състезатели от същата точкова група.
2. Зонеборн-Бергер (Сумата от точките на противниците, срещу които
състезателят е спечелил, плюс половината от точките на противниците, с които е
завършил реми).
3. По-голям брой победи.
4. Система Койя (Броят на точките спечелени срещу всички състезатели, които
имат 50% или повече от възможните точки). Не се прилага разширената система
Койя.
5. „ARRANZ“ система (при победа 1 т., при реми с белите – 0,4 т., при реми с
черните – 0,6 т., при загуба – 0 т.)
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените
параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
9. ВАЛИДНОСТ
Първенствата са валидни за международен и български рейтинг по Стандартен
шахмат, Ускорен шахмат и Блиц.
10. СЪДИЙСТВО: Първенствата се ръководят от следния съдийски състав :
Главен съдия: WIM Ружка Генова – международен съдия на ФИДЕ
Зам. главен съдия: FM Даян Нинов NA
11. НАГРАДИ: Класиралите се на първо, второ и трето място състезателки и
състезатели се награждават с медали.
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Шампионите в стандартния шахмат получават и купи. Шампионите
получават квота за участие в Световното първенство на ФИДЕ в съответната
възрастова група.
Заявката да съдържа:
 Име и фамилия на състезателя
 ФИДЕ ИД номер (при липса на такъв, за регистрация е необходимо да
представите следната информация: трите имена на състезателя, дата и година на
раждане, e-mail)
 Клуб
 В коя възрастова група ще се състезава
 Ще участва ли в ДИП по ускорен шахмат и блиц / в коя възрастова група
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