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1. КВАЛИТЕТ МЛАДИНСКИ ШАХОВСКИ ФЕСТИВАЛ 2022 (Турнир А - рејтинг < 2300, 

Турнир B – под 10 (родени 2012 или помлади), Турнир C – под 8 (родени 2014 или 
помлади) е традиционален отворен шаховски турнир за секој заинтересиран шахист со 
рејтинг под 2300 поени и помлади од 20 години, во организација на Шаховскиот клуб 
Гамбит Асеко СЕЕ (http://gambit.com.mk) и Јахја Кемал Јуниор-Скопје поддржан од 
Global Council for Tolerance and Peace. 

 
2. Турнирите ќе се одржат во о.у. Јахја Кемал, Скопје, од 20.05.2022 (петок) до 

24.05.2019 (вторник) 
 
3. Пријавување на играчите ќе биде можно до 19.05.2022 година. 
 
4. Котизација за учество на турнирите е 15 евра (900 денари) за турнирот А, 10 евра 

(600 денари) за турнирот B и турнирот C.  
 
5. Наградите во вкупен износ од 1.300 евра ќе бидат распределени на следниов 

начин: 
 
 
ОПЕН Турнир A рејтинг < 2300 (1.300 €) 
Редовни награди: 
 
    1) 400 евра 2) 300 евра 3) 200 евра 4) 120 евра 5) 100 евра 6) 80 евра 7) 60 евра 8) 

40 евра. 
 
Во случај на освоени еднаков број на поени, наградите се делат по Хорт систем 

заклучно и вклучително до 5-мо место. 
 
Ќе бидат обезбедени пехари и медали за победниците на турнирите како и за 

најдобрите играчи во категориите под 10 (родени 2012 година и помлади), под 12 
(родени 2010 година и помлади), под 14 (родени 2008 година и помлади), под 16 (родени 
2006 година и помлади).  

 
 
ОТВОРЕН турнир B под 10 години 
Редовни награди: 
1) Таблет, пехар и  медал  2), Мобилен телефон и медал 3)Паметен часовник и 

медал 4) Стокова награда 5) Стокова награда 6) Стокова награда 7) Стокова награда 8) 
Стокова награда 

 
Најдобрите 3 девојчиња ќе бидат наградени со медали. 
 
ОТВОРЕН турнир C под 8 години  
Сите играчи ќе добијат медали и стокови награди. 
 
Ниту еден играч не смее да освои повеќе од една награда. Играчот ќе ја освои 

повредната, по приоритет како што е наведено во прописите. 
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6. Распоред на игра : 
 
Турнир А - рејтинг < 2300 ќе се одржи од 20.05.2022 (петок) до 24.05.2019 година 

(вторник),  
со распоред по кола: 
 
20 мај (петок) - Официјално отворање - 16:00 часот, 1 коло – почеток во 17:00 

часот. 
21 мај (сабота) - 2. коло – почеток во 10:00 часот, 3. коло – почеток во 16:00 часот. 
22 мај (недела) - 4. коло – почеток во 10:00 часот, 5. коло - почеток во 16:00 часот. 
23 мај (понеделник) - 6. коло ќе започне во 16:30 часот. 
24 мај (вторник) - 7. коло - почеток во 10:00 часот. 
 
Турнир B – под 10 години (родени 2012 и помлади) ќе се одржи од 20.05.2022 

(петок) до 22.05.2019 година (недела), со распоред по кола: 
 
20 мај (петок) Официјално отворање - 16:00 часот, 1 коло – почеток во 17:00 часот. 
21 мај (сабота) - 2. коло почеток во 10:00 часот, 3. коло почеток во 13:00 часот,  
4. коло почеток во 15:00 часот. 
22 мај (недела) - 5. коло почеток во 10:00 часот, 6. коло почеток во 13:00 часот,  
7. коло почеток во 15:00 часот. 
 
Турнирот C –под 8 (родени 2014 и помлади) ќе се одржи од 20.05.2022 (петок) до 

21.05.2019 (сабота), со распоред по кола: 
 
20 мај (петок) Официјално отворање - 16:00 часот, 1 коло - почеток во 17:00 часот,  
2 коло - почеток во 18:30 часот. 
21 мај (сабота) - 3. коло - почеток во 10:00 часот, 4. коло - почеток во 11:30 часот,  
5. коло - почеток во 13:00 часот, 6. коло - почеток во 14:30 часот, 7. коло - почеток 

во 17:00 часот. 
 
Свеченото затворање на секој турнир ќе биде половина час по завршувањето на 

последното коло. 
 
7. Турнирот А - рејтинг < 2300 ќе биде рејтингуван во ФИДЕ. 
8. Организаторот го задржува правото да покани играчи надвор од критериумите во 

расписот.  
9. Турнирите ќе се играат според правилата на швајцарски систем во 7 кола. 

 
Темпо на игра: 

 
Турнир А - рејтинг < 2300 - 90 минути по играч за цела партија, со додавање на 30 

секунди по потег, почнувајќи од првиот. 
Турнир B – под 10 (родени 2012 или помлади) - 30 минути по играч за цела партија, 

со додавање на 30 секунди по потег, почнувајќи од првиот. 
Турнир C – под 8 (родени 2014 и помлади) - 30 минути по играч за цела партија, со 

додавање на 10 секунди, почнувајќи од првиот. 
За мерење на времето ќе се користат електронски часовници. 
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10. Конечниот пласман се одредува според бројот на освоени поени. Во случај на 

ист број на освоени поени се применуват следните дополнителни критериуми: 
Бухолц -1 (без најслабиот противник) 
Бухолц  
Поголем број на победи 
Прогрес 
 
11. Толеранција на доцнење: 30 минути од почетокот на партијата 
Играчот кој ќе задоцни повеќе од ова дефинирано време ќе ја загуби партијата. 
 
12. Играчот може да побара еден слободен круг во првите 5 кола од турнирот. За 

добиен слободен круг, се доделува половина поен. 
 
13. Сите мобилни телефони, таблети и слични електронски уреди се забранети во 

турнирската сала. 
 
14. Нерезидентните играчи мора да приложат ФИДЕ идентификациски број (FIN) (ID 

код) при пријавување на турнирот. Доколку играчот нема ФИДЕ идентификациски број, 
мора да аплицира за тоа во сопствената федерација пред да се пријави на турнирот. 

 
15. Препорачано хотелско сместување со следните услови: 
 

 
ХОТЕЛ 

Соби 

  

Стандардна 
соба/студио 
по лице/ден 

***АПАРТ ХОТЕЛ ЕЛИЗАБЕТ 
ХАУС 

https://bit.ly/3x7HP2G    

Двокреветна/Трокре
ветна соба/студио со 

појадок 

 
12 евра 

***ХОТЕЛ ПОРТАЛ  

https://bit.ly/35R9PMD 
Двокреветна/Трокре

ветна соба со појадок 

 
16 евра 

 

16. Резервации на: 

 

Орце Данчевски, моб:  +38970320388,  е-маил : odancevski@yahoo.com 

Игор Спасов , моб:  +38975415080 

Пријавување на играчите:  

еmail: slakinski@yahoo.com 

 

 
Шаховски клуб Гамбит Асеко СЕЕ    
Скопје, Април 2022. 
 

https://bit.ly/3x7HP2G
https://bit.ly/35R9PMD
mailto:odancevski@yahoo.com
mailto:slakinski@yahoo.com

