
 

РЕГЛАМЕТ 
                      XIX МЕЖДУНАРОДЕН 

ОПЕН   

                                 „СИНИ КАМЪНИ“   

                                  24-25.09.2022г                                     
1. ОРГАНИЗАТОРИ: ШК „Сините камъни“ – Община Сливен 

 
2. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24-25 септември 2022 

 Спортна зала "Васил Левски" – Сливен 

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Първите записали се в срок до 22 септември 

2022г. на имейл: ochkov89@abv.bg или телефон: 0892 45 67 70 

 

 
Деца и 

ветерани над 60 г. 

 Всички 

останали 
 Tурнир по ускорен шах 15 лв.  20 лв. 

 Турнир по блиц 10 лв.  15 лв. 

Обща такса за двата турнира 20 лв.  30 лв. 
*Всички ГРОСМАЙСТОРИ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСА. 

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Турнирът се провежда в 7 кръга по 

Швейцарска система, за съставяне на двойките се използва програмата 

„Swiss Manager 
5. КЛАСИРАНЕ: 

5.1. Класирането се извършва според броя на спечелените точки. 

5.2. При равенство се използват следните допълнителни показатели: 

1. Резултат между състезателите в една и съща точкова група  

2. Бухолц -1  

3. Бухолц  

4. По-голям брой победи  

5. Перформанс  

 

6. КОНТРОЛА НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е 15 минути 

на състезател за цялата партия + 5 сек. на ход, считано от първия. 

Играесе с електронни часовници. Турнира важи за международен 

рейтинг. 

https://opoznai.bg/view/sportna-zala-vasil-levski-sliven


  

 

7. ПРОГРАМА 

Дата Час Програма 

 

 
  24.09.2022 

/Събота/ 

10:30–11:00 Регистрация 

11;00 Техническа конференция и 
откриване и откриване 

11;15 Кръг 1 

12;00 Кръг 2 

14;15 Кръг 3 

15;00 Кръг 4 

17:30 Блиц турнир 

25.09.2022 

/неделя/ 

9;15 Кръг 5 

10;00 Кръг 6 

11;30 Кръг 7 

12;30 Закриване и награждаване 

 

8. Награден фонд:  

Парични награди:  

 
I място: КУПА + 500 лв.  V място: 250 лв. 

II място: 400 лв. VI място: 200 лв. 

III място: 350 лв. VII място: 100 лв. 

IV място: 300 лв. VII място: 50 лв. 

Специални награди:  

 
Сеньори над 60 години I място: 100 лв. 

Състезатели с рейтинг 1801-2000* I място: 100 лв. 

Състезатели с рейтинг до 2250* I място: 100 лв. 

Най – добре представила се жена I място: 100 лв. 
*съгласно международен рейтинг по ускорен шахмат към 01.09.2022г., а при липса на такъв - по международен 

рейтинг по стандартен шахмат. 
 

Момчета до 10 години I място: 100 лв. 

Момичета до 10 години I място: 100 лв. 

Момичета до 14 години I място: 100 лв. 

Момчета до 14 години   I място: 100 лв. 
*Ще бъдат раздадени допълнителни награди и други изненади 

 

 
 



НАГРАДИ БЛИЦ ТУРНИР: 
 

I място: 200 лв. 

II място: 150 лв. 

III място: 100 лв. 
IV място: 80 лв. 

V място: 70 лв. 

VI място: 50 лв. 

 
9. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: Главен съдия: IA Мирослав Митев Зам.- главен съдия: NA 

Радослав Очков Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички участници. Те 

могат да бъдат обжалвани пред Турнирен комитет в писмен вид. Контестации се подават не по-

късно от 10 минути след завършване на кръга, придружени от такса в размер на 50 лева. 

Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата 

се връща на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена - сумата остава в полза на организатора.  

10.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:  

10.1 Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра в сила от 

01.01.2018 г. и настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play).  

10.2 По време на игра на състезателите е забранено да носят мобилни телефони  

и/или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието. Ако се докаже, че 

играч е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, той губи партията, а противникът му 

печели.  

10.3 Времето за изчакване за турнира е цялото време, с което разполага състезателя  

10.4 На състезателите се забранява да напускат „зоната на състезанието” без разрешение на 

съдията. На играча, който е на ход, се забранява да напуска игралното поле без разрешение на 

съдията. 

10.5. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица 

са забранени. 

10.6. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват. Главенсъдия: /IA 

Мирослав Митев/  

Настаняване: Хотел Рикас  Сливен 

*(1.7 km) 
1) 8 двойни стаи със спалня- 70лв 
2) 6 двойни стаи с отделни легла- 70лв 
3) 10 студиа спалня+легло- 75лв 
*В тези цени не са включени закуска ,обяд и вечеря 

Заявки за настаняване до 22.09.20212на e-mail: ochkov89@abv.bg.  
 

https://www.google.com/search?q=хотел+рикас+сливен&tbm=isch&bih=939&biw=1920&client=opera&hs=kOF&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjl96LMy634AhWShP0HHZlIDdgQBXoECAEQOQ
mailto:ochkov89@abv.bg

