
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

за провеждане на верига от турнири 
“Купа „Веселин Топалов”-2012-2013 г. 

 
 

 1. Организатор: 
Турнирът се организира от шахматен клуб “Веселин Топалов”. 

 
2. Време и място на провеждане: 
На 9 – 10 Март 2013 година в г. Варна, Дворец на Културата и спорта. 
 

 3. Право на участие: 
Право на участие имат всички желаещи шахматисти с ELO до 2250, внесли 

турнирна такса 16 лв, за пенсионери (над 65 години) и ученици – 11лв. Състезатели, 
започнали своето участие във веригата и повишили своя рейтинг над 2250 могат да 
продължат участието си. 
 

4. Система на провеждане: 
Турнирът се провежда в 7 кръга по швейцарска система. За съставяне на 

двойките се използва програмата ”Swiss Manager”. 
 
5. Контрола на игра: 
50 минути на състезател за завършване на партията + 10 секунди на ход, 

считано от първия. 
 
6. Програма на турнира: 
 Събота 9 Март 
11:00 – Записване на участниците 
11:45 – Техническа конференция 
12:00 – Начало 1-ви кръг 
14:10 – 2-ри кръг 
16:20 – 3-ти кръг 



 Неделя 10 Март 
10:00 – 4-ти кръг 
12:10 – 5-ти кръг 
14:10 – 14:30 Почивка 
14:30 – 6-ти кръг 
16:40 – 7-ми кръг 
18:40 – Закриване и награждаване. 
 
7. Класиране: 
Класирането се извършва според броя на набраните точки. 

При равенство се прилагат следните допълнителни показатели: 
1. Редуциран Бухолц-1  
2. Бухолц 
3. Брой победи 
4. Коефициент Натрупване 
 

8. Съдийски състав: 
Емил Бенлиев – международен съдия – Гл. Съдия, 
Димитър Янев – съдия 1 категория – Секретар. 
 
 9. Награди: 
1. Основни награди: 1 – 6 място:       70-60-50-40-30-20 лв. 
2. Награди за сеньори (над 65 години):   40-30-20 
3. Награди за жени      30-25-20 
4. Награди за участници до 12 години:   30-25-20 
5. Награди за участници до 16 години:   30-25-20 
Обща сума на наградите:    585 лв. 
 

Основните награди са гарантирани при най-малко 20 участници, които не 
попадат в категорията на специалните награди. 

Допълнителни награди се присъждат както следва: при 3-5 участника в една 
възрастова група 1 награда, при 6-8 участника – 2 награди, при 9 и повече 
участника – 3 награди. 
 Турнирът ще се представя за национално градиране. 
 

Първите трима в крайното класиране от веригата получават правото да 
участват без турнирна такса в Седмия открит европейски фестивал „Варна”–  19- 27 
Юни 2013 г. 

За справки и заявки на тел. 052 64 28 77 или  088 60 25 403 или 
chessvarna@abv.bg 
 

Директор на турнирите: 
Борис Христов 


