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Благоевград (23 - 24.11.2013 год.) 

Купа България  "Васил Сотиров" 
 

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т 
 
1.Организатори: БФШахмат , Шах Клуб Виктори, Община Благоевград и с медийна подкрепа на 
радио Благоевград 
 
2. Дата и място: 23-24.11.2013 /събота-неделя/ в зала „22 септември” /до община Благоевград/ 
 
3. Право на участие: момичета, момчета, юноши, девойки от 8 до 20г., род. след 01.01.1993г., 
заявили участие до 20.11.2013 г., картотекирани в БФШ и внесли такса от 20лв. 
 
4. Система: Швейцарска система в 7 кръга. Турнирът е валиден за български рейтинг. За 
определяне на двойките се използва компютърната програма “SWISS MANAGER”. Не се допускат 
рекламации относно съставянето на двойките, освен в случаите на очевидна операторска грешка. 
 
Всички участници ще играят в общ турнир. Допълнително ще бъде направено класиране за 
момчета и момичета до 8, 10, 12, 14 години, юноши и девойки до 16, 18 и 20 години, което е в 
системата за точкуване на БФШ. 
 
5. Контрола: 61 мин. на състезател за цялата партия. Играе се по правилата на ФИДЕ за 
класически шах, важи чл.10.2 /в духа „феьр плей”/. Играещите с бели фигури осигуряват 
шахматен часовник. 
 
6. Класиране: Брой точки. 
При равенство в точките се прилагат допълнителни показатели: 
Медиана бухолц / Бухолц / Брой победи / Натрупване 

7. Награди:  
Генерално класиране: 

1. Победителят в общото класиране получава купа , медал за възрастовата група в която участва,  
+200лв. 
2. - 120лв.;  3. - 80лв.; 4. - 70лв.; 5. - 60лв.; 6. - 50лв.; 7. - 40лв.; 8. - 40лв.; 
9. - 40лв.; 10. - 40лв. 
 
Допълнителни награди: 

За всички възрастови групи до 8г., до10г., до 12г., до 14г., до 16г, до 18г., до 20г. момчета, 
момичета, юноши и девойки.  
1.място-зл. медал, 30лв и грамота.;   2.място-ср. медал и грамота.;   3.място-бр. медал и грамота. 
 
Награди за най-добре представили се девойка и юноша от клубовете в югозападна България. 
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Забележка 
Паричните награди не се делят и при повече от една, участникът взема по-голямата. 

 

8. Програма:  
Събота 23.11.2013 

10.00 ч. – 12.00 - Записване на участниците  
12.15 ч. – Техническа конференция и официално откриване.  
13.00 ч. – 1-ви кръг;  15.10 ч. - 2-ри кръг;  17.20 ч. –3-ти кръг;  

Неделя 24.11.2013  
08.00 ч. - 4-ти кръг;  10.10 ч. – 5-ти кръг;  13.00 ч. – 6-ти кръг;  15.20 ч. – 7-ми кръг.  
18.00 ч. награждаване на победителите и закриване на турнира.  
 

9. Настаняване: Желаещите да бъдат настанени в хотелите трябва да изпратят заявка до 
15.11.2013 г. в хотелите с цена 15лв. на легло. 

„Мерида GSM 0888 634 322, тел. 073/883838, 

„Ертанком GSM 0888 828 912, тел. 073/886966, 

„Картала” GSM 0887 572 131, тел. 073/830170, 

„Кристо” GSM 0884 064 623, тел. 073/880444 

„Луксор”        GSM 0888 800 086 /цена в двойна стая 40лв./ 

10. Заявки за участие: следва да са в писмени (или по е-mail) и да съдържат име на 
шахматния клуб, трите имена и дата на раждане  на състезателите, български рейтинг, 
име на треньорите или водачите. 
Заявките се изпращат до 20.11.2013г. на: 

Марин Атанасов 

GSM 0889 07 07 18;  тел. 073/ 89 51 79 

E-mail: marin.atanasov@abv.bg 
 


