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ЈУНИОРСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 

„НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ – 2023 

 

Јуниорскиот шаховски турнир „Наум Наумовски Борче“ – е традиционален 

рејтингуван турнир кој се одржува секоја година по повод патрониот празник на 

училиштето. 

Организатори на турнирот се ООУ „Наум Наумовски Борче“ – Скопје и ШК 

Гази Баба 1976 – Скопје. 

 

1. Младинскиот шаховски турнир „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“ ќе се одржи од 31 

март до 02 април 2023  во просториите на Основното училиште „Наум Наумовски – 

Борче“- Скопје ул Маџари бр 25 Скопје. 

2. Право на учество имаа сите јуниори кои не се постари од 18 години. Органозаторот 

го задржува правото да покани и повозрасни шахисти-аматери. 

3. Јуниорите ќе бидат поделени во три групи (турнири) зависно од нивната восраст:  -

Група В - U8, Група Б - U10 и Група А - Отворен турнир U18. 

4. За ОТВОРЕНИОТ ТУРНИР (ГРУПА А)- темпо на игра е 60 минути по играч со 

додаток од 30 секунди за секој одигран потег, почнувајќи од првиот (60’ + 30”). 

Пишувањето на потезите е задолжително до крајот на партијата.  

За У8 и У10- темпо на игра е 25 минути по играч со додаток од 10 секунди за секој 

одигран потег, почнувајќи од првиот (25’ + 10”). 

5. Уписнината на турнирот изнесува 600 ден. 

6. Организаторот обезбедува ручек (сендвичи), ужинка и пијалоци за јуниорите кои 

учествуваат на турнирот 

7. Организаторот го задржува правото да го измени системот на натпреварување, 

распоредот на кола, како и темпото на игра во зависност од бројот на пријавени 

учесници. За секоја евентуална промена, натпреварувачите ќе бидат благовремено 

известени. 

8. Распоред за игра: 
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ГРУПА А (Опен турнир U-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Пријавите за учество на турнирот со презиме,име, дата на раѓање и ФИДЕ код 

треба да се испратат на email адреса: nikolovskij@gmail.com, најдоцна до 

30.03.2023 година. Натпреварувачите без ФИДЕ код покрај дата на раѓање, со 

пријавата треба да достават и сопствена електронска адреса. 

10. Учеството на турнирот играчите треба да го потврдат со лично присуство во 

ООУ „Наум Наумовски Борче“ - Скопје најдоцна до 17:30 часот на 31.03.2023 

година. 

11. Се играат 6 (шест) кола по Швајцарски систем, според Правилата на ФИДЕ за 

стандарден шах.  Турнирот ќе се рејтингува во ФИДЕ. 

 

 

 

 

Коло Час Датум 

I 18:00 31.03.2023 (петок) 

II 10:00 01.04.2023 (сабота) 

III 13:00 01.04.2023 (сабота) 

IV 17:00 01.04.2023 (сабота) 

V 10:00 02.04.2023 (недела) 

VI 13:00 02.04.2023 (недела) 
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ГРУПА Б и В (Турнир U-8 и U-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Пријавите за учество на турнирот со презиме,име, дата на раѓање или ФИДЕ код 

треба да се испратат на email адреса: nikolovskij@gmail.com, најдоцна до 

31.03.2023 година.  

 

13. Учеството на турнирот играчите треба да го потврдат со лично присуство во 

ООУ „Наум Наумовски Борче“ - Скопје најдоцна до 09:30 часот на 01.04.2023 

година. 

 

14. Се играат 7 (седум) кола по Швајцарски систем, според Правилата на ФИДЕ за 

забрзан шах.   

 

Коло Час Датум 

I 10:00 01.04.2023 (сабота) 

II 11:00 01.04.2023 (сабота) 

III 12:00 01.04.2023 (сабота) 

IV 13:00 01.04.2023 (сабота) 

V 15:00 01.04.2023 (сабота) 

VI 16:00 01.04.2023 (сабота) 

VII 17:00 01.04.2023 (сабота) 
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15.   Награди на турнирот 

 

ГРУПА А (ТУРНИР U-18) 

 

Место Награда 

I 5.000 денари + пехар 

II 4.000 денари 

III 3.000 денари 

IV 2.000 денари 

V 1.000 денари 

 

Награди по категории 

 

За првите три места во секоја категорија: U10, U12, U14, U16 и U18 се предвидени предметни 

награди, медали и дипломи. За најдоброто пласирано девојче во секоја категорија е предвидена 

предметна награда.  

 

ГРУПА Б (ТУРНИР U-10) 

 

За првите три места во машка и женска категорија се предвидени предметни награди, медали и 

дипломи. За сите јуниори се обезбедени дипломи за учество. За победникот на турнирот е 

обезбеден пехар. Вкупно шест стокови награди. 

 

ГРУПА В (ТУРНИР U-8) 

 

За првите три места во секоја категорија: U6 и U8 во машка и женска категорија се предвидени 

стокови награди, медали и дипломи.  

   Вкупно дванаесет предметни награди.  За сите јуниори се обезбедени дипломи за учество. 
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16. При еднаков број на поени одлучува: 

 

I.    бухолц -1 (без најлошиот противник) 

 II.    бухолц (целосен) 

III.    поголем број победи 

IV.    прогрес 

 

17.  Информации кај Јовица Николовски 076 426-121 или nikolovskij@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ШК ГАЗИ БАБА 1976 – Скопје 
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YOUTH CHESS TOURNAMENT 

" NAUM NAUMOVSKI - BORCHE " 2023 

 
 

The youth chess tournament ‘’ Naum Naumovski -  Borche’’  is a traditional rated 
tournament which takes place every year on the occasion of the patron holiday of the school. 

 
Organizers of the tournament are the Primary school ‘’Naum Naumovski   Borche’’ – 

Skopje and the Chess club Gazi Baba 1976 – Skopje.  
   

1. Youth Chess Tournament "NAUM NAUMOVSKI - BORCE" will be held from 31 March 
to 02 April 2023 in the premises of the Primary School "Naum Naumovski - Borche" in 
Skopje no.25 Madzari street Skopje. 
  
2. All young chess players under the age of 18 have the right to participate. The organizer 
has the right to invite older amateur chess players. 
  
3. Juniors will be divided in three groups (tournaments) according to their age: Group C 
– U8, Group B – U10 and Group A – Open tournament U18.  
  
4. For the OPEN TOURNAMENT (GROUP A) – the pace of the game is 60 minutes per 
player plus a 30 seconds extension for each move, starting from the first movement 
(60’+30’’). Writing down the moves is mandatory until the end of the play. 
For U8 and U10 – the pace of the game is 25 minutes per player plus a 10 seconds 
extension for each move, starting from the first movement (25’+10’’) 
 
5. Registration fee is 600 MKD (10 EUR) 
  
6. The organizer will provide lunch (sandwiches), snacks and beverages for the juniors 
who will participate in the tournament. 
 
7. The organizer has the right to change the system of competition, schedule of rounds, 
and the pace of game according to the number of registered participants. For each 
change, the players will be notified in due time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШАХОВСКИ КЛУБ ГАЗИ БАБА 1976 – СКОПЈЕ 
Ул. 19 бр 10 Јурумлери 
Е-маил: sahovskiklubgazibaba@gmail.com 
Жиро сметка: 219975907410117 НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ  

 

8. Schedule:  
 
 

GROUP A (Open tournament U-18) 
 

  
 

 

 

 

 

Round   hour date 

Round I 18:00 31.03.2023 (Friday) 

Round II 10:00 01.04.2023 (Saturday) 

Round III 13:00 01.04.2023 (Saturday) 

Round IV 17:00 01.04.2023 (Saturday) 

Round V  10:00 02.04.2023 (Sunday) 

Round VI 13:00 02.04.2023 (Sunday) 

 

 
 
9. The apllications for participation in the tournament with surname, name, date of birth 
and FIDE code  should be sent to the e-mail address: nikolovskij@gmail.com, by 
30.03.2023 at the latest. The competitors without FIDE code in addition to the date of 
birth, should submit an e-mail address with the application. 
 
10. Players should confirm their participation in the tournament by personal presence in 
the Primary school ‘’ Naum Naumovski Borche” - Skopje not later than 17:30 on 
31.03.2023. 
 
11. 6 (six) rounds wil be played according to Swiss system, according to the FIDE rules 
for standard chess. The tournament will be rated in FIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nikolovskij@gmail.com
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Group B and C (Tournament U-8 and U-10) 

 
 
 
 
 
 

round hour date 

I 10:00 01.04.2023 (Saturday) 

II 11:00 01.04.2023 (Saturday) 

III 12:00 01.04.2023 (Saturday) 

IV 13:00 01.04.2023 (Saturday) 

V 15:00 01.04.2023 (Saturday) 

VI 16:00 01.04.2023 (Saturday) 

VII 17:00 01.04.2023 (Saturday) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12. The apllications for participation in the tournament with surname, name, date of birth 
or FIDE code should be sent to the e-mail address: nikolovskij@gmail.com, by 
31.03.2023 at the latest. 

13. Players should confirm their participation in the tournament by personal presence in 
the Primary school ‘’ Naum Naumovski Borche” - Skopje not later than 09:30 on 
01.04.2023. 
 
14. 7 (seven) rounds wil be played according to Swiss system, according to the FIDE 
rules for speed chess. 
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15. Prizes in the tournament 

 

GROUP A (TOURNAMENT U-18) 

 

Place Prize 

I 5.000 denars + cup 

II 4.000 denars 

III 3.000 denars 

IV 2.000 denars 

V 1.000 denars 

 

Prizes in categories 

 

For the first three places in each category: U10, U12, U14, U16 and U18 material prizes, 
medals and diplomas are provided. For the best placed girl in each category a material 
prize is provided.  

GROUP B (TOURNAMENT U-10) 

 

For the first three places in male and female category material prizes, medals and 
diplomas are provided. For all juniors diplomas for participation are provided.  For the 
winner of the tournament a cup is provided. A total of six material prizes. 

 

GROUP C (TOURNAMENT U-8) 

 

For the first three places in every category: U6 anad U8 in male and female category 
material prizes, medals and diplomas are provided. 

A total of twelve material prizes. For all juniors diplomas for participation are provided.    
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16. In equal number of points determines:  

 

I.    Buchholz -1 (without the worst opponent) 

 II.    Buchholz (full) 

III.    The greater number of wins 

IV.    Progress 

 

17. For more information  please contact Jovica Nikolovski  076 426-121,  or 
nikolovskij@gmail.com 
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