
                                                                                                        

РЕГЛАМЕНТ 

НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ИНДВИДАЛНИ ПЪРВЕНСТВА ПО УСКОРЕН ШАХ И БЛИЦ ЗА 

МЪЖЕ И ЖЕНИ  

2013 г. 

 

Организатори: Българска федерация по шахмат и Шахматен клуб 

„Капабланка 97” – гр. Дупница, със съдействието на Община Дупница 

 

1. Дата и място на провеждане:  

11-13 октомври 2013 г. в Спортната зала на гр. Дупница 

2. Контрола за игра: 

- ускорен шах – 15 мин. + 10 сек. за всеки изигран ход; 

- блиц – 5 мин. без добавено време. 

3. Програма: 

• 11-12 октомври 2013 г.– Държавно индивидуално първенство по 

ускорен шах за мъже и жени в 7 /седем/ кръга 

11 октомври 2013 г. – регистрация до 11.30 ч. 

13.00 ч. –техническа конференция 

14.00 ч. – първи кръг 

15.30 ч. – втори кръг 



17.15 ч. – трети кръг 

12 октомври 2013 г. 

9.30 ч. – четвърти кръг 

11.00 ч. – пети кръг 

14.00 ч.- шести кръг 

16.00 ч. – седми кръг 

17.30 ч. – награждаване на победителите и закриване на турнира. 

• 13 октомври 2013 г. – Държавно индивидуално първенство по блиц 

за мъже и жени в 11 кръга. Начало – 9.00 ч.  

4. Право на участие:  

ускорен шах - всички български шахматисти, картотекирани в 
Българска федерация по шахмат без такса за участие 

блиц - всички български шахматисти, картотекирани в Българска 
федерация по шахмат, като само заплатилите турнира такса, в размер 
на 10 лева, участват в разпределението на наградния фонд 
 
5. Награден фонд 
 

• Ускорен шах: 
1 място -250 лева + купа и златен медал 

2 място – 180 лева + купа и сребърен медал 

3 място – 120 лева + купа и бронзов медал 

4 място – 80 лева 

5 място – 70 лева 

6 място – 60 лева 

7 място – 50 лева 

8 място – 40 лева 



Специални награди: 

жени:                                                                                     юноша до 16 г.: - 40 лв. 

1 място – 80 лева + купа и златен медал                    девоика до 16 г: - 40 лв.               

2 място - 60 лева + купа и сребърен медал 

3 място - 40 лева + купа и бронзов медал 

ветерани над 60 г. :                                 състезатели от Дупница:                          

1 място – 50 лева                           1 място – 50 лв. 

2 място – 40 лева                                     2 място – 40 лв.                      

При право на две награди се получава по – голямата, а ако са еднакви 

тази в генералното класиране 

• Блиц – Наградният фонд ще бъде определен, в зависимост от 

събраните такси. Участник, който не е заплатил турнирна такса не 

участва в разпределението на паричния награден фонд, но участва 

в разпределението на медалите 

6. Настаняване: в хотел „Рила” – гр. Дупница, тел. за резервации: 

0897919906 

• стандартни стаи със закуска:  

двойна стая – 27 лв. на човек, тройна стая -24 лв. на човек, единична стая 

– 36 лв, 

•  стаи тип две звезди без закуска: 

двойна стая – 17 лв. на човек, тройна стая -16 лв. на човек, единична стая 

– 25 лв. 

Заявки за участие: Георги Бедников, тел. 0896631643,          

                               Е-mail:  ste.vas@abv.bg 

  за  Ускорен шах – до 16.00 ч. на 10.10.2013 г. 

  за Блиц – до 16.00 ч. на 11.10.2013 г. 


