
 
НАДЕЖДИ НА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 1. Организатор:  
Турнирите се организират от ШК „Веселин Топалов“, ШК „Виктори“, СШК „Плевен ХХI”,  
ШК „Пловдив“ и ШК „Шумен“. 
 
 2. Време и място на провеждане:  
От 17 до 19 май в гр. Трявна, хотел „Сезони“. 
 
 3. Участие: 

Ще бъдат проведени 4 турнира: 
− за състезатели родени след 1.І.2005г. – до 8 години; 
− за състезатели родени след 1.І.2003г. – до 10 години; 
− за състезатели родени след 1.І.2001г. – до 12 години; 
− за състезатели родени след 1.І.1997г. – до 16 години. 

 
Право на участие имат класираните до 4 място в турнирите проведени в градовете 

участващи в проекта. Те участват безплатно. 
Забележка: Могат да участват и състезатели класирали се след 4 място в градските 

турнири при условие, че са участвали най-малко в 3 от тях. Те заплащат разноските си по 
настаняване, храна и транспорт. 

 
 4. Система на провеждане:  
Турнирите се провеждат в 7 кръга по Швейцарска система, за съставяне на двойките се 
използва програмата „Swiss Manager“. 
 
 5. Класиране:  
5.1. Класирането се извършва според броя на спечелените точки. 
5.2. При равенство се използват следните допълнителни показатели: 
 1. Бухолц -1 
 2. Бухолц 
 3. По-голям брой победи 
 4. Натрупване 
 5. Зонеборн-Бергер 
 
 6. Контрола на времето за игра:  
  Контролата за игра е 50 минути на състезател за цялата партия + 10 сек. на ход, 
считано от първия. Играе се с екектронни часовници DGT XL и DGT 2000. 
 
 7. Програма  
Петък 17 май   13:00   Пристигане, настаняване, регистрация 

15:00   Техническа конференция 
16:00   Тържествено откриване на турнира 

Начало на първи кръг 
Събота 18 май  09:00   Втори кръг 
    11:10   Трети кръг 
    13:00   Обяд и почивка 
    14:00   Четвърти кръг 
    16:10   Пети кръг 
    18:30   Вечеря 



Неделя 19 май  09:00   Шести кръг 
    11:10   Седми кръг 
    13:30   Закриване на турнира и награждаване на  
       победителите 
  
 Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави промени в 
програмата на турнира. Състезателите и треньорите следва да са своевременно уведомени за 
тях.  
 

8. Награди: 
 Класиралите се на първите четири места във всеки от турнирите получават получават 
правото да участват безплатно (настаняване, храна и пътни) в десетия юбилеен 
международен турнир „Надежди на света“ - 23.06 – 03.07 
Победителите получават купи, а заелите местата до четвърто получават медали.   
 

9. Съдийско ръководство. 
 Гл. съдия: Ангел Ангелов – съдия 1 категория, 
 съдии: Димитър Янев – съдия 1 категория, 
  Минко Шишков – съдия 3 категория. 
 

10.  Избор на турнирен комитет: 
 

11. Срок и такса за подаване на контестация: 
15 минути след съдийско решение, такса 20 лв. 
  

12. Допълнителни разпоредби. 
– закъснение на състезател – до 20 мин след началото на кръга. 
  
 


