Открито първенство на ЦСКА по шахмат
16. – 17. юли 2022 г.
1. Цел и задачи:
Турнирът се провежда с цел популяризирането на шахматната игра.
2. Организатор:
Шахматен клуб ЦСКА
3. Място и време на провеждане:
16.07.2022г. и 17.07.2022г. в гр. София, ул.А.П.Чехов 16А
4. Право на участие:
Право на участие имат всички шахматисти с международен рейтинг не по-висок от 2399,
заплатили турнирна такса в размер на 30 лева (20 лева за членове на ШК ЦСКА) и
подали заявка за участие в срок до 14 юли 2022г на e-mail адрес
ivaylo_stoyanov_95@abv.bg. В заявката следва да присъстват три имена и FIDE ID.
Важно: Състезатели без FIDE ID да посочват и рождена дата.
5. Система на провеждане:
Турнирът се провежда в 6 кръга по Швейцарска система. За съставяне на двойките се
използва програмата „Swiss Manager“.
Първенството е валидно за международен рейтинг по класически шахмат.
6. Класиране:
Класирането се определя според броя на събраните точки. В случай на равенство се
прилагат следните допълнителни показатели:
1. Резултати в една и съща точкова група
2. Бухолц (-1)
3. Брой победи
4. Бухолц
5. Зонеборн Бергер
7. Контрола на времето за игра:
60 минути основно време + 30 секунди за всеки изигран ход, считано от първия.
8. Програма
Събота, 16-ти юли 2022 г.
09:00-09:30 ч. – Потвърждаване на регистрацията
09:30 ч. – Техническа конференция и официално откриване
10:00 ч. – 1-ви кръг
13:15 ч. – 2-ри кръг
16:30 ч. – 3-ти кръг

Неделя, 17-ти юли 2022 г.
09:30 ч. – 4-ти кръг
13:00 ч. – 5-ти кръг
16:15 ч. – 6-ти кръг
19:00 ч. – Награждаване и закриване
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да направи промени в
програмата на турнира, за което състезателите ще бъдат своевременно уведомени.
9. Награди:
Основни награди:
I-ва 200,00 лв. + златен медал и купа
II-ра 150,00 лв. + сребърен медал
III-та 100,00 лв. + бронзов медал
IV-та 60,00 лв.
V-та 40,00 лв.
VI-та 40,00 лв.
Допълнителни награди:
Най-добре класирал се шахматист над 65 години
Най-добре класирала се жена
Най-добре класирал се шахматист до 16 години
Най-добре класирал се шахматист до 12 години

- 50,00 лв. + купа
- 100,00 лв. + купа
- 60,00 лв. + купа
- 40,00 лв. + купа

Първите трима във всяка една от горепосочените групи получават съответно златен,
сребърен и бронзов медал.
При право на две награди състезателят взима по-високата по стойност, а в случай
че стойността им е равна, то той ще получи тази по генерално класиране.
Главен съдия: FA Ивайло Стоянов
Контакт за допълнителна информация:
Васил Илиев (председател на ШК ЦСКА)
Телефон: 0878 60 71 71
E-mail адрес: cska.chess@mail.bg

