
ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА 

ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ  
                               до 12, 14, 16, 18 и 20 години, стандартен, ускорен шахмат и блиц 

                             гр. Асеновград 15.07 - 23.07.2021 г. ****хотел „Сани - Асеновград“ 

 

БЛИЦ 

15.07.2021 (четвъртък) 

 
Окончателна регистрация: 

  13:30 – 14:30    

Техническа конференция 

14:30 

15:00 – първи кръг 

15:30 – втори кръг 

16:00 – трети кръг 

       16:30 – четвърти кръг 

17:00 – пети кръг 

17:30 – шести кръг 

18:00 – седми кръг 

18:30 – официално закриване  

и награждаване на победителите 

 

Контролата за игра е 3 минути + 2 сек. на ход преди всеки изигран ход, 

 считано от първия, на състезател за завършване на партията.    

 

ПРОГРАМА  ПО УСКОРЕН ШАХМАТ   

16.07.2021 г. -17.07.2021 г. 

16.07.2021 г. (петък) 

Окончателна регистрация: 

  10:00 – 11:00    

16.07.2021 г. (петък) 

Техническа конференция 

11:00 

16.07.2021 г. (петък) 

                       11:30 – първи кръг 

12:30 – втори кръг 

14:30 – трети кръг 

       15:30 – четвърти кръг 

16:30 – пети кръг 

17.07.2021 г. (събота) 

 

10:00 – шести кръг 

11:00 – седми кръг 

12:00 – официално закриване  

и награждаване на победителите 

 

Контролата за игра е 15 минути + 10 сек., преди всеки изигран ход, считано от първия, на 

състезател за завършване на партията.   

 

ПРОГРАМА  ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ 9 кръга 

 

В 9 КРЪГА:   

17.07.2021 (събота) 

12:00-13:30 Регистрация на участниците 

14:00 - Техническа конференция 

15:00 – първи кръг 

 

18.07.2021 (неделя) 

09:00 – втори кръг 

15:00 – трети кръг 

 

19.07.2021 (понеделник) 

15:00 – четвърти кръг 

20.07.2021 (вторник) 

09:00 – пети кръг 

15:00 – шести кръг 

 21.07.2021 (сряда) 

15:00 – седми кръг 

 22.07.2021 (четвъртък) 

 15:00 – осми кръг        

 23.07.2021 (петък) 

09:00 – девети кръг 

13:30 – официално закриване и награждаване 

на победителите 

Контролата за игра е 90 минути + 30 сек., преди всеки изигран ход, считано от първия, на 

състезател за завършване на партията.   

Програмата ще се промени при различен брой  кръгове, в зависимост от броя на участниците, като 

участниците ще бъдат    уведомени на техническата конференция. 

Главният съдия, съвместно с организаторите може да променя така обявената  програмата при 

необходимост, като предварително уведоми участниците. 

 


