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РЕГЛАМЕНТ 
На Петия младежки шахматен турнир „Купа Левски” 

София, 2-3 март 2013 година 
 

Турнирът е посветен на националния празник на България 3 март 
 
Организатори: Българска федерация по шахмат, Шахматен клуб „Левски“ 
София и Рекламна агенция „Пепеляшка А7“  
Дата и място: 2-3.03. 2013 г. в Ресторант „Бистро 53”  (намира се на бул. 
„България” № 53, непосредствено до магазин „Била”) 
Система: Швейцарска в 9 кръга. За направа на двойките се използва 
компютърната програма „SWISS MANAGER“. 
Контрола на игра: 25 минути +10 секунди на ход на състезател за завършване 
на партията.  
Турнирът е регистриран и валиден за рейтинг на ФИДЕ по ускорен шахмат. 
Програма: Събота 02.03.2012 г. 9.45 – 10.15 – потвърждаване на заявката за 
участие на място; 10.15 – Техническа конференция и официално откриване. 
10.30 – 1-ви кръг 11.40 – 2-ри кръг 13.30 – 3-ти кръг, 15,40 – 4-ти кръг.  
Неделя 03.03.2013 г. 10.00 – 5-ти кръг, 11.15 – 6-ти кръг, 13.00 – 7-ми кръг, 14,15 
– 8-ми кръг, 15,30 – 9-ти кръг; 16.30 – закриване на турнира и награждаване. 
Право на участие: Всички шахматисти, които към 01.03.2013 г. имат 
навършени не повече от 18 години, подали са заявка и са заплатили турнирна 
такса в размер на 20 лева. От такса са освободени всички медалисти от световни 
и европейски първенства!  
Заявките за участие се подават до 17,00 часа на 28 февруари 2013 г. на e-mail: 
shahklub@abv.bg ; Списъкът със заявилите участие състезатели се публикува на 
сайта www.chess-results.com  
Неподали заявка състезатели се включват само при наличие на места и след 
заплащане на такса с 50% завишение. 
Награди: 
Основни награди:  І – 200 лв., купа и златен медал; ІІ – 150 лв. и сребърен медал;  
ІІІ – 100 лв. и бронзов медал; ІV – 70 лв. и грамота; V – 60 лв. и грамота; VІ – 50 
лв. и грамота. 
Допълнителни награди: 
Девойки: І – 80 лв., златен медал и грамота, ІІ – 60 лв., сребърен медал и грамота, 
ІІІ – 50 лв., бронзов медал и грамота. 
Състезатели до 14-годишна възраст:  І – 80 лв., златен медал и грамота, ІІ – 60 
лв., сребърен медал и грамота, ІІІ – 50 лв., бронзов медал и грамота. 
Състезатели до 10-годишна възраст:  І – 80 лв., златен медал и грамота, ІІ – 60 
лв., сребърен медал и грамота, ІІІ – 50 лв., бронзов медал и грамота. 
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Състезатели с български коефициент Ело до 1750 (вкл.):  І – 80 лв. и грамота, ІІ – 
60 лв. и грамота, ІІІ – 50 лв. и грамота. 
Състезатели без коефициент Ело: І – 80 лв. и грамота, ІІ – 60 лв. и грамота, ІІІ – 
50 лв. и грамота. 
По жребий между ненаградените: 5 предметни награди, между които електронен 
шахманет часовник DGT Easy+, шах-комплект „Стаунтон” и книги. Още 
насърчителни награди, които ще бъдат връчени от спонсорите. Право на тях 
имат състезатели, присъстващи на закриването.  
Наградите са гарантирани от организаторите без значение на броя на 
участващите състезатели. 
Допълнителна информация: Николай Тодоров, GSM: 0885 80 60 60. 


