
 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 

РЕГЛАМЕНТ 

НА ТРЕТИ УЧЕНИЧЕСКИ ТУРНИР ПО ШАХМАТ НА  

ППМГ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ 
   

1. ОРГАНИЗАТОРИ 

Турнирът се организира от Ученическия съвет на ППМГ 

„Академик Никола Обрешков“, Бургас  

и Регионална библиотека „Пейо Яворов“. 

2. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  

1) Дата на провеждане: 20 декември 2022г. 

2) Място на провеждане:  

конферентна зала „Академик Константин Петканов“ на 

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ 

3. ЦЕЛ НА ТУРНИРА 

Популяризиране на шахматната игра сред подрастващите.  

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Право на участие имат всички ученици от V до XII клас, 

подали заявка в срок до 18 декември 2022 г. във формата за 

регистрация.  

5. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ  

18.12.2022г. до 23:59 часа. Линк към формата за записване - 

https://forms.gle/LC1UoVF9ykyyaBmB7.  

6. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

Турнирът е без такса за участие! 

7. КОНТРОЛА НА ИГРА И СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Швейцарска система в 7 кръга. За съставяне на двойките 

ще се използва съдийската програма Swiss Manager. 

8. НАГРАДИ 

Медали, грамоти и предметни награди.  

https://forms.gle/pR4RJztivWZ2HgHc7
https://forms.gle/pR4RJztivWZ2HgHc7
https://forms.gle/LC1UoVF9ykyyaBmB7


 

9.  ПРОГРАМА 

08.30 – 09.00 Записване на участниците, Техническа 

конференция и официално откриване  

09.00 I-ви кръг  

10.00 II-ри кръг  

11.00 III-ри кръг  

12.00 IV –ти кръг  

Почивка 

13.30 V-ти кръг  

14.30 VI-ти кръг  

15.30  VII –ми кръг  

16.30-17:00 Награждаване и закриване 

10.  КЛАСИРАНЕ – Класирането е според броя на набраните 

точки. При равенство в точките се прилагат следните 

допълнителни показатели:  

1. Резултат между състезателите в същата точкова група 

/Direct encounter/.  

2. Коефициент Бухолц /-1/ - изважда се 1 най-слаб резултат.  

3. Брой победи.  

4. Медиана-Бухолц. 

5. Коефициент Зонеборн-Бергер.  

Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно 

заложените параметри в утвърдения от ФИДЕ софтуер „Swiss 

Manager“.  



 

11.  СЪДИЙСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски 

състав:  

Съдия: ………………. 

12.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

E-mail: usppmg_burgas@gmail.com 

13.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:  

Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на 

шахматната игра и настоящия Регламент и да изиграят своите 

партии в духа на „феър плей“ – честна игра.  

Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки 

кръг пет минути преди началото на кръга, съгласно 

програмата на турнира.  

Зоната на състезанието включва: Конферентна зала 

„Академик Константин Петканов“, тоалетните помещения.  

До 10 минути от началото на кръга, всеки състезател, който не 

се е явил пред шахматната дъска губи служебно партията си.  

Снимки със светкавици или допълнително осветление се 

разрешават само в първите пет минути на всеки кръг. Зрители 

в залата за игра се допускат.  

Правилникът на ФИДЕ за шахматната игра е на разположение 

на състезателите.  

Състезателите са запознати и приемат да спазват настоящия 

регламент.  

Организаторите си запазват правото при непредвидени 

ситуации да извършат наложителни промени в регламента.  

mailto:usppmg_burgas@gmail.com

