РЕГЛАМЕНТ

На Градско индивидуално първенство по шахмат за момичета и момчета
до 8, 10, 12 и 14 г. – София 2020
1) Цели и задачи:
а) Популяризиране на шахматната игра сред децата от ранна и средна
училищна възраст;
б) Излъчване на градски шампиони в столицата за съответните възрасти
2) Организатори:
Шахматен клуб „ЦСКА“, училища „Дружба“ и софийските клубове.
3) Столична община участва като съфинансираща структура с осигуряване на
купи и медали.
4) Време и място на провеждане:
22.02. – 23.02.2020 в залите на училища Дружба, кв. Обеля, София. – ул. 106та, №3. Метростанция Обеля.
4) Контрола за игра и система на провеждане.
50 минути на състезател за цялата партия + добавено време от 10 сек на ход, считано
от първия ход до края на партията. Играе се по швейцарската система в 7 кръга.
Турнирът важи за български рейтинг. За направа на двойките се използва
програмата SwissManager. За групите до 8 души може да се използва кръгова
система до 7 кръга. Турнирите са отделно за момичета и момчета. Такса участие не
се заплаща.
5) Право на участие:
В турнирите до 8 г. имат право да участват всички деца (момичета и момчета
отделно), родени след 31.12.2011.
В турнирите до 10 г. имат право да участват всички деца (момичета и момчета
отделно), родени след 31.12.2009.
В турнирите до 12 г. имат право да участват всички деца (момичета и момчета
отделно), родени след 31.12.2007.
В турнирите до 14 г. имат право да участват всички деца (момичета и момчета
отделно), родени след 31.12.2005.
6) Награди:
Наградите във всички турнири, и при момичетата и при момчетатаса, както
следва: Купа и златен медал за първо място, сребърен за второ и бронзов за
трето място.

7) Програма на състезанието:
Събота, 22.02.2020: 09.00 – 09.30 – Записване на участниците
09.30 – Техническа конференция и откриване
10.00 – Първи кръг
12.30 – Втори кръг
15.00 – Трети кръг
17.30 – Четвърти кръг
Неделя, 23.02.2020: 10.00 – Пети кръг
12.30 – Шести кръг
15.00 – Седми кръг
17.30 – Награждаване на победителите и закриване на
турнира
8) Класиране:
Класирането е по броя на набраните точки. При равенство в точките се
прилагат следните допълнителни показатели: 1. Резултат от личните срещи
между състезателите в една и съща точкова група; 2. По-голям брой победи; 3.
Коефициент Зонеборн – Бергер; 4. Коефициент Бухолц минус 1; 5.
Коефициент Бухолц.
9) Съдийство:
Главен съдия е Радислав Атанасов – Международен съдия, Зам. Главен съдия
– Пламен Станчев. Решенията на съдиите могат да бъдат обжалвани пред
Турнирен комитет в състав: Васил Илиев – Председател, Румен Градишки и
Лозанка Несторова – членове, Резерва –
Контестацията следва да се подаде не по-късно от 10 минути след съдийското
решение привнесена такса от 30 лв. Таксата се връчва на Председателя на
Турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, сумата ще бъде върната
веднага. Ако контестацията бъде отхвърлена, сумата остава в полза на
организаторите. Решението на турнирния комитет е окончателно.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ;
Записването на ходовете е задължително до последните 5 минути. От
записване на ходовете са освободени могат да бъдат освободени само наймалките участници, по преценка на съдиите, срещу което им се отнемат 10
минути от времето за обмисляне на ходовете. На състезателите е забранено да
носят мобилни телефони или други електронни средства за комуникация в
зоната на състезанието. Ако подобно средство произведе звук, състезателят
губи партията.
Допустимият толерансът за закъснение на партия е 20 минути. Който закъснее
с повече от 20 минути, губи партията си незабавно. Ако и двамата състезатели

не са се явили пред шахматното табло до 20 минути след обявяване началото
на кръга от съдията, то и двамата губят служебно партията си.
Правилникът на ФИДЕ за шахматната игра е на разположение на съдийската
маса за състезателите.
Състезателите са запознати с настоящия Регламент и се задължават да го
спазват.
Осигурено е медицинско обслужване в лицето на г-жа Лилия Хаританова –
специалист в училището – домакин.

Главен съдия:
Гл. ас. Радислав Атанасов, д-р – Международен съдия
Председател на Турнирен комитет – Васил Илиев, зам. Председател на ШК ЦСКА

