
СПОРТЕН  КЛУБ  ПО  ШАХМАТ  “ ПЛЕВЕН  ХХІ ”  
гр .  Плевен  

 

ВЕРИГА ТУРНИРИ „КУПА ЕВРОИНС 2013” 
 

Регламент на турнира: 
 

1. Място на провеждане - Веригата турнири „Купа Евроинс” се провеждат в Спортен клуб по 
шахмат „Плевен XXI” на бул. „Скобелев” 20 в гр. Плевен. 
2. Време на провеждане. Третият турнир от веригата ще се проведе на 07 и 08 декември в клуба 
на бул. „Скобелев” 20. Турнирът ще бъде с начален час 13,00 часа. 

3. Право на участие имат всички желаещи, заплатили съответната турнирна такса според т. 5 и с 
български коефициент ЕЛО под 2200. Турнирът ще важи за българско ЕЛО. 
4. Организация - турнирите се провеждат в две групи - А и Б: 

„А” група - за напреднали състезатели. 
„Б” група - за начинаещи състезатели. 

5. Турнирна такса: 
* Такси за участие в „А” група. 

- състезатели до 14 год. - 10 лв. 
- ветерани над 63 год.- без такса за първите пет записали се. 
- всички останали състезатели - 12 лв. 

* Такси за участие в „Б” група - 6 лв. 
6. Система - швейцарска „Swiss Manager” в 7 кръга. При малък брой състезатели в „Б” група ще се 
прилага кръгова система. 
7. Контрола - 60 минути на състезател за завършване на партията за „А” група, 30 минути за 
завършване на партията за „Б” група. 
8. Играещият с белите фигури осигурява часовник. 
9. Заявки за участие се приемат до 05 декември на имейла на клуба e-mail: pleven21@gmail.com . 
10. Записване до 12,30 ч. в събота.  
11. Класиране - класирането се извършва в зависимост от набраните точки. В случай на равенство 
се прилагат следните допълнителни показатели: 

- Медиана Бухолц; 
- Бухолц; 
- брой победи; 
- натрупване. 

12.Годишна класация - за определяне на носителя на „Купа Евроинс” в края на годината ще се 
води точкова класация според общото класиране до 20-то място в „А” група. Най-добре 
представилият се получава 20 точки, вторият - 19 точки и т. н. до двадесетия - 1 точка. За 
генералното класиране се вземат точките на състезателя от всички турнири. 
След края на турнира ще се направи генералното класиране, което ще определи носителя на 
купата за 2013 г. 
13.На всеки турнир се дават следните награди: 

1. Общо класиране: 
Първо място - 100 лв. 
Второ място - 60 лв. 
Трето място - 40 лв. 
2. Награда за най-добре представила се жена. 
3. За най-добър състезател до 14 год. 
4. За най-добър състезател до 10 год. 
5. В група „Б” се дават предметни награди.  
Победителят в група „Б” получава правото да играе в група „А” на следващия турнир от 

веригата „Купа Евроинс”. 
14. Програма: Турнирът е с начален час съгласно т.2. Програмата по кръгове се уточнява на 
техническата конференция в 12,45 ч. в събота. 
Главен съдия: мс Христинка Илиева 

За контакти: Христинка Илиева, тел. 0886 026 842 


