
Верига детски турнири по ускорен шах 
“Шахматни сезони” – Шумен’2022 

 

IV турнир :  “Шахматнa зима” 
3-4.12.2022г. 

 

За наградите на 
Спортен Клуб по Шахмат “Шумен” 

 

 
 

 

 

Настоящият турнир е част от веригата детски турнири по ускорен шах 
„Шахматни сезони” – Шумен’2022. За календарната 2022 година ще бъдат 
проведени четири такива турнира: 
 Първи турнир – „Шахматна пролет” – 17.04.2022 
 Втори турнир – „Шахматно лято” – 18-19.06.2022 
 Трети турнир – „Шахматна есен” – 8-9.10.2022 
 Четвърти турнир – „Шахматна зима” – 3-4.12.2022 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
 

1. Организатор:  Спортен клуб по шахмат “Шумен” 
 

2. Време и място на провеждане: 
 

На 3-4.12.2022г. в залите на шахматния клуб на СКШ "Шумен", 
ул.”Панайот Волов” 6 (до площад „Кристал”) 
 

3.Право на участие: 
 

Право на участие имат всички деца, родени след 01.01.2008г., които знаят 
правилата на шахматната игра и умеят да играят с шахматен часовник. 

 
Всички състезатели, без изключение, са освободени от турнирна вноска. 



 
 
 

4. Система на провеждане: 
 

Участниците ще бъдат разделени на 2 турнира в зависимост от възрастта: 
- турнир А :  (3.12.2022, събота) – деца  до 10 години 
- турнир Б :  (4.12.2022, неделя) – деца  от 10 до 14 години 
 
Поради големия интерес към Веригата Турнир А ще се проведе в събота, а 

Турнир Б – в неделя. Всеки от турнирите е еднодневен като програмата за него 
остава същата като на предходните турнири от Веригата. 

 
Формат: 7 кръга по швейцарска система. 
За съставяне на двойките за всеки кръг ще се използва съдийската 

програма "Swiss Manager". Приоритет за стартовия списък: 
1. ФИДЕ ЕЛО за ускорен шах; 2. БГ ЕЛО за ускорен шах; 3. Азбучен ред. 
 

5. Контрола на игра: 
 

10 минути + 5 секунди/ход на състезател за завършване на партията. 
Важат правилата на ФИДЕ за ускорен шах. 
 

6. Програма на турнирите (за 3.12.2022 и 4.12.2022):  
 

  0930 - 1000 – Записване на участниците 
  1000 - 1030 – Техническа конференция и откриване 

 

  1030 - 1100 – Първи кръг 
  1105 - 1135 – Втори кръг 
  1140 - 1210 – Трети кръг 

 

  1210 - 1300 – Обедна почивка 
 

  1300 - 1330 – Четвърти кръг 
  1335 - 1405 – Пети кръг 
  1410 - 1440 – Шести кръг 
  1445 - 1515 – Седми кръг 

 

  1600   – Награждаване и закриване 
 

7. Класиране в турнира: 
 

Класирането се извършва според броя на набраните точки – 
(1 за победа, 1/2 за реми и 0 за загуба). 
 

При равенство се прилагат следните допълнителни показатели: 
1. Директна среща между състезателите в една точкова група. 
2. Редуциран Бухолц (-1). / 3. Бухолц. / 4. Брой победи. / 5. Бергер. 



 
 
Класирането се извършва в четири възрастови групи: 
- до 8 години (за деца, родени след 01.01.2014г.) 
- до 10 години (за деца, родени след 01.01.2012г.) 
- до 12 години (за деца, родени след 01.01.2010г.) 
- до 14 години (за деца, родени след 01.01.2008г.) 
 

7. Класиране във веригата „Шахнатни сезони”: 
 

Класираните от първо до пето място във всеки турнир от веригата, в 
съответните възрастови групи, получават точки, които ще се зачетат в 
генералното класиране, както следва: 

 

- 1во място – 7 точки 
- 2ро място – 5 точки 
- 3то място – 3 точки 
- 4то място – 2 точки 
- 5то място – 1 точка 
 

Първите трима в генералното класиране за Веригата във всяка възрастова 
група получават купи за I, II и III място, след изиграването на последния турнир 
от веригата. 

 

8. Награди: 
 

Заелите I, II и III място във всяка възрастова група получават 
златен, сребърен и бронзов медал. 
За всички участници в турнира са предвидени възпоменателни грамоти. 
По време на турнира ще бъдат раздадени предметни награди. 
 

Наградите са гарантирани независимо от броя на участниците. 
 

9. Съдийски състав: NA Петромир Панайотов, FIDE ID 2942402, гл.съдия; 
 Антон Аврамов, FIDE ID 2901544, пом.съдия. 

 

З А Я В К И   З А   У Ч А С Т И Е 
 

Всички състезатели е желателно да подадат заявка, която съдържа: 
трите имена, рождена дата, FIDE ID (ако е налично) и клуб/град на 

състезателя, най-късно до 20,00 ч. на 2.12.2022 (петък). 
Организаторът си запазва правото на промени в регламента, за които 

участниците ще бъдат своевременно уведомени. 
 

 Антон Аврамов : 089 6718217  
 Атанас Димитров : 089 8774811 
 e-mail : office@shumenchessclub.bg,  
   (стар адрес: shumen2005@abv.bg) 

mailto:office@shumenchessclub.bg

