
Детски шахматен турнир ЦСКА  

 
Дата и място: 26-27.11.2022г. 

Адрес: ул. „ А.П.Чехов 16А” ет.2  

Участници: Право на участие имат всички шахматисти ,заплатили такса в размер 
на 20 лв и отговарящи на съответните възрастови групи посочени в Регламента. 

Контрола на игра: 15 минути на състезател за завършване на партията. Играе се с 
електронни часовници.За първи и втори клас , часовниците се поставят при 
необходимост. 

Система: Швейцарска система в 5 и  6 кръга.За направа на двойките се 
използва  компютърната програма “SWISS MANAGER”. Ще има отделно класиране за 
момчета и момичета 1 клас, 2, 3  клас и момчета и момичета 4-8 клас. 
 
Допълнителна информация : 
 

        - При настаняване играча , чието име е обявено първо е с бели фигури; 
        - 2 неправилни хода губят партията . 
        - В края на играта победителя обявява резултата на съдията; 
        - В края на турнира при равен брой точки класирането се определя по 

допълнителни показатели: Бухолц медиян (сбора от точките на противниците 
минус най- силния и най- слабия), Бухолц (сбора от точките на 
противниците)./**При по голям дележ за първото място се играе допълнителна 
партия с часовник за определяне на победителят **- по преценка наглавният съдия 
! /. 
 

Такса за участие– 20.00 лв. 

Награди : Победителите в групите при момчетата и момичетата получават купи и 
златен медал; до трето място – медали; до шесто място – грамоти. Предвидени са 
и поощрителни награди за всички участници !  
 
**Деца предучилищна възраст-1 място медал +грамота; 2 медал+грамота; 3 
медал+грамота;** 
 
Програма: 
 
Събота    26 Ноември  2022г.   І клас   
13.30 – 14.00 – Записване на участниците 
14.00 – Техническа конференция. 
14.10 – 1-ви кръг 
14.40 – 2-ри кръг 
15.20 – 3-ти кръг 
16.00 -  4-ти кръг 
16.40 -  5-ти кръг 
17.30 -  Награждаване 

Заб. Учениците І клас могат да участват и в турнира за ІІ или ІІІ клас на следващия ден 
по желание. 

Неделя   27 Ноември  2022г.   3 и  4-8 клас 
9.30-10.00    Записване на участниците 
10.00 – Техническа конференция. 
10.05 – 1-ви кръг 
10.40 – 2-ри кръг 
11.20 – 3-ти кръг 



12.00 -  4-ти кръг 
12.40 -  5-ти кръг 
13.10 -  6-ти кръг 
13.30  Закриване на турнира и награждаване 

 

Неделя  27 Ноември  2022г.   ІІ- клас   
13.30 – 14.00 – Записване на участниците 
14.00 – Техническа конференция. 
14.10 – 1-ви кръг 
14.40 – 2-ри кръг 
15.20 – 3-ти кръг 
16.00 -  4-ти кръг 
16.40 -  5-ти кръг 
17.20 -  6-ти кръг 
17.45 -  Закриване на турнира и награждаване 

Заб. Учениците от ІІ клас имат право да участват и в турнирите за ІІІ или ІV-VІІІ . 

Организаторите и главният съдия си запазват правото на промени в 
регламента, като участниците ще бъдат уведомени своевременно ! 

Записването за всички турнири е на място ! 

  

Въпроси относно турнира : Шахматен клуб ЦСКА 
Е-mail :  cska.chess@mail.bg 

телефони : 0896 737 244 /Пламен Станчев/  
 


