
Българска Федерация по Шахмат 
Военен Спортен Клуб ‘’Шумен’’ 

Шахматен Клуб ‘’Шумен” 
 

Открит турнир по ускорен шах 
“НА НОЖ” 

Шумен - 01.12.2012 

 
Със съдействието на Община Шумен 

Под патронажа на кмета Красимир Костов 

Турнирът се посвещава на героите от Балканската война! 
 

РЕГЛАМЕНТ 

         Право на участие имат всички състезатели, заплатили такса за участие 15лв. За деца до 18 години, сеньори над 
60 години и членове на ШК “Шумен” таксата е 10лв. 

Швейцарска система в 7 кръга.Контрола за игра - 20 минути+10секунди за ход. 
Двойките ще се определят чрез съдийска компютърна програма. При равен брой точки класирането ще се 

извършва по следните показатели: Бухолц медиана / Бухолц / Брой победи / Натрупване / Бергер.  
По правилата на FIDE за ускорен шах. 
 

ПРОГРАМА 

          Състезанието ще се проведе в Шахматния Клуб/Младежки Дом-гр.Шумен/. 
  0830-0930 ч. – Записване на участниците 
  0930-1000 ч. – Техническа конференция  
  1000-1100 ч. – Първи кръг 
  1100-1200 ч. – Втори кръг 
  1200-1300 ч. – Трети кръг 
  1330-1430 ч. – Четвърти кръг 
  1430-1530 ч. – Пети кръг 
  1530-1630 ч. – Шести кръг 
  1630-1730 ч. – Седми кръг 
  1800-1830 ч. – Закриване и награждаване 
 
                                                                                            НАГРАДИ 
          Наградния фонд е гарантиран независимо от броя  на участниците. Ще бъдат раздадени следните награди: 

 
 За място Специални награди 
 
 1ва : 120лв.               Сеньори (над 60г.): 30лв. 
 2ра : 80лв.                            Юноша или девойка (до 16г.): 30лв. 
 3та : 60лв.                            Момче или момиче (до 12г.): 30лв. 
 4та :      50лв.                             Утешителни награди: 2 по 15лв. 
 5та : 40лв.  
         6та : 30лв. 
 Наградите не се делят и при повече от една участникът взема по-голямата ,а при равни-специалната. 

Специалните награди са актуални при най-малко двама участника в група. 
Утешение ще получат чрез жребий участници,присъстващи на официалното закриване и останали без награди! 
Заявки за участие до 28 ноември 2012!Състезатели без заявки ще бъдат допуснати при възможност! 
          ШК “Шумен” : 054/981 686 (след 2030) 
          Ангел Яначков: 0899 939 882  e-mail: shumen_chess@abv.bg 
Заб.: Няма да бъде допуснат до участие,както и в зоната на състезанието Даниел Димитров/В.Търново/. 
 

 


