
 
Шахматен Клуб “Шумен” 2005 

със съдействието на 

Община Шумен 

Общински Младежки Дом – Шумен 
 

X Открит турнир по ускорен шах 

“Рапид – 2019” / 21 април 2019 
 

 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Турнирът ще се проведе на 21.04.2019 г. по швейцарска система в 7 

кръга с контрола за игра 15 минути + 5 секунди/ход на състезател до 

завършване на партията. Важат правилата на ФИДЕ за ускорен шахмат. 

Право на участие имат всички състезатели, заплатили такса 20лв. 

За учащи до 18 години, сеньори над 60 години и членове на клуба 

таксата е 10лв. 

Ще се използва съдийската програма Swiss Manager. При равен 

брой точки класирането ще се извършва по следните показатели: 

Редуциран Бухолц (-1) / Бухолц / Брой победи / Натрупване / Бергер. 
 

 

ПРОГРАМА 
 

   Турнирът ще се проведе в залата на ШК „Шумен 2005”. 

 

  0930-1000 – Записване на участниците 

  1000-1030 – Техническа конференция и откриване 

  1030-1110 – Първи кръг 

  1115-1155 – Втори кръг 

  1200-1240 – Трети кръг 

  1240-1330 – Обедна почивка 

  1330-1410 – Четвърти кръг 

  1415-1455 – Пети кръг 

  1500-1540 – Шести кръг 

  1545-1625 – Седми кръг 

  1700 – Награждаване и закриване 



 

НАГРАДИ 
 

Наградите са гарантирани независимо от броя на участниците. 

 

 ЗА МЯСТО СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ 

 

 1ва : 120лв. Сеньори (над 60г.) : 1ва: 30лв. / 2ра: 20лв. / 3та: 10лв. 

 2ра : 90лв. Юноша или девойка (до 16г.) : 1ва: 20лв. / 2ра: 15лв. / 3та: 10лв. 

 3та : 70лв. Момче или момиче (до 14г.) : 1ва: 20лв. / 2ра: 15лв. / 3та: 10лв. 

 4та : 60лв. Момче или момиче (до 12г.) : 1ва: 20лв. / 2ра: 15лв. / 3та: 10лв. 

 5та : 50лв. Момче или момиче (до 10г.) : 1ва: 20лв. / 2ра: 15лв. / 3та: 10лв. 

 6та : 40лв.  Състезател на ШК „Шумен 2005” : 20лв. 

 7ма : 30лв. Утешителни награди : 2 по 10лв. 

 

 

Наградите не се делят и при повече от една участникът взема 

по-голямата. 

 

Специалните награди важат при повече от трима участника в група; 

при трима участника в група се присъждат само първа и втора 

награда. 

 

От всички участници, останали без награди и присъстващи на 

официалното класиране, чрез жребий се избират двама, които 

получават утешителни награди. 

 

Главен съдия на турнира: Петромир Панайотов, съдия I категория 

 

 

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 
  

Всички желаещи да вземат участие в турнира трябва да подадат 

заявка в срок до 19.04.2019 (включително): 

 

 Антон Аврамов : 098 8848935 / 089 6718217 
 

 e-mail : shumen2005@abv.bg 
 


