
             IV Детски шахматен турнир 

                за купа „Ан Пасан“ 

(12 март 2023, София) 

 
Място: град София, Конферентна зала КООП, Красна поляна, бул. „Никола 

Мушанов” №116 

Организатор: ШК „Ан Пасан” – София 

Състезателите ще бъдат разделени в два турнира: „А” турнир до 14 години 

и „Б” турнир до 10 години. 

Право на участие имат всички български и чуждестранни шахматисти, 

родени след 31.12.2008 г. за Турнир „А” и родените след 31.12.2012 г. за 

турнир Б, заплатили такса за участие в размер на 25 лева.  

Осигурена зона за родители и придружители! 

Турнирът ще се проведе по швейцарската система в 7 кръга, а за изготвяне 

на жребия ще бъде използвана компютърната програма Swiss Manager. 

Контрола за игра 15 минути + 5 секунди на състезател за завършване на 

партията. Времето ще се измерва с електронни часовници DGT. 

Класирането се извършва според набраните точки. В случай на равенство в 

точките се използват следните допълнителни показатели: Лична среща; 

Бухолц -1; Бухолц; Бергер; Брой победи; 

Награди: 

За турнир „А”: 

Купа за победителя 

Момчета до 12 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Момичета до 12 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Момчета до 14 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Момичета до 14 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

За турнир „Б” 

Купа за победителя 

Деца детска градина – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Момчета до 8 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Момичета до 8 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Момчета до 10 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Момичета до 10 години – 1, 2 и 3 място – медал и предметна награда 

Програма: Записване на участниците до 9;30 часа на 12 март 2023-а.  

Първи кръг 10;00 Пети кръг 14:20 

Втори кръг 10:50 Шести кръг 15:10 

Трети кръг 11:40 Седми кръг 16:00 

Обедна почивка Награждаване: 17:00  

Четвърти кръг 13:30 

Заявки за участие се приемат до 10 март на email: 

miroslav_mitev90@abv.bg Мирослав Митев 

Организаторите си запазват правото за промени по регламента! 

mailto:miroslav_mitev90@abv.bg

