
12-ти
 ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ 

„ХРИСТО ГЕРЕНСКИ” 
21-24 март, 2019 г. 

 

Дата и място на провеждане: 21-24.03.2019г., гр. София, Централни хали (сутерен) 

Система на провеждане: Швейцарска в 7 кръга. За направа на двойките се използва 

компютърна програма „Swiss Manager” 

Контрола за игра: 60 минути за завършване на партията + допълнително време 30 

секунди за всеки изигран ход. 

Право на участие: мъже, навършили 60 г. и жени, навършили 55 г. 

Класиране: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на 

равенство се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-

предно място: 

1. Редуциран Бухолц (-1) 

2. Бухолц 

3. Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група. 

4. По-голям брой победи 

5. Зонеборн – Бергер 

Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри в 

утвърдения от ФИДЕ специализиран софтуер „Swiss Manager”. 

Награди: Турнирът е без такса за участие и има награден фонд както следва: 

1- ва награда – 200 лв. 2- ра награда – 120 лв. 3- та награда – 100 лв.  

4- та награда – 80 лв. 5- та награда – 60 лв. 6- та награда – 40 лв. 

Допълнителни награди за състезатели над 80 г. 

Победителят ще получи ваучер за безплатно настаняване на ДИП за ветерани в 

Приморско от 12-ти до 16-ти юни 2019 г. 

Допълнителни разпоредби: 

1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и 

настоящия регламент и да изиграят своите партии в духа на „феърплей” 



(честна игра). 

2. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица 

по време на партиите е забранено. 

3. Записването на ходовете е задължително през цялата партия. 

4. След завършване на партията състезателите подписват бланките с резултата и 

ги предават на съдийската маса. 

5. Бланките са собственост на организаторите. 

6. Зоната на състезанието включва залата за игра, мястото за пушене и 

тоалетните помещения.  

  

 

Програма:  

21 март, 13:00 часа – регистрация, техническа конференция и 1-ви кръг.  
22 март, 10:00 часа – 2-ри кръг, 14:00 часа – 3-ти кръг.  
23 март, 10:00 часа – 4-ти кръг, 14:00 часа – 5-ти кръг.  
24 март, 10:00 часа – 6-ти кръг, 14:00 часа – 7-ми кръг и закриване на турнира.  
 
______________________________________________________________  

Заявки за участие: 
anpasan@abv.bg 
0897999859 Светлин Марков 
0888636986 Георги Павлов 


