РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на Републиканско първенство по шахмат за служители на МВР
13.05 - 15.05.2019 г., гр. Ямбол – „Бакаджика“

В съответствие с Правилника за организиране и провеждане на спортно-състезателната
дейност в МВР и утвърдения Спортен календар на „Спортна асоциация – МВР“ за 2019 г., от 13.05.
до 15.05.2019 г. в гр.Ямбол – местността „Бакаджика“ ще се проведе републиканско първенство
по класически и блиц шахмат за служители на МВР.

І. Организатори: "Спортна асоциация – МВР”

ІІ. Място на провеждане: гр. Ямбол – местността „Бакаджика“, хотелски комплекс
„Ямболен“.

ІІІ. Право на участие:

1. Служители, курсанти, пенсионери от МВР и състезатели от клубове – членове на
„Спортната асоциация на МВР“.
2. Състав на отборите:


двама състезатели (независимо от пола) от клуб или звено на МВР;

Забележка: Пенсионери от МВР могат да участват от името на клуба към дирекцията, в която са
работили преди пенсионирането си.

ІV. Необходими документи:

1.
2.

Списък, заверен от директора или началника на звено ”Човешки ресурси”;
Служебна карта, а за пенсионерите – карта удостоверяваща прослужено време в

МВР.
Забележка: Документите за правоучастие се представят на техническата конференция.

V. Система за провеждане:

Състезанието по класически шахмат се провежда по Швейцарска система в седем кръга с
време за обмисляне – по 15 минути плюс добавка от по 10 секунди на всеки изигран ход на
състезател за цялата партия или обща продължителност – до 50 минути.
Състезанието по блиц се провежда по същата система с време за обмисляне по 5 минути
плюс добавка от по 3 секунди на всеки изигран ход на състезател или обща продължителност – до
10 минути.
Жребият за двойките противници и цвета на фигурите се прави с помощта на
компютърната програма Swiss Manager, утвърдена от ФИДЕ (Международната шахматна
федерация), като жените играят заедно с мъжете. Няма отпадане, всеки състезател играе 7 партии
с различни противници, според моментния си точков актив.

VІ. Класиране и награждаване:

1. Класиране:

Индивидуално класиране:
Индивидуалното класиране в двете дисциплини се извършва според броя на набраните
точки от всяка партия, като за победа се дава 1 точка, за реми – 0,5 точки, а при загуба – 0
точки. При равенство в точките се прилагат следните допълнителни показатели:
1) Коефициент Бухолц – сбор от точките на противниците;
2) Брой победи;

3) По-висок процент на постижение с черни фигури.

Комплексно класиране (само за класически шахмат):
Извършва се на базата на индивидуалното класиране в класическия шахмат, като за 1-во
място се присъждат точки, равни на броя на участниците, за всяко следващо класиране – с по 1
точка по-малко. Отборните точки са сума от точките на двамата състезатели.
Пример: при 40 участника, класиралият се на първо място получава 40 точки, на 2-ро
място – 39 т., на 3-то място – 38 т. и т.н.
При равенство на точките за комплексното класиране, предимство получава отборът със
състезател, класирал се на по-предно място в индивидуалната надпревара.
В комплексното класиране участват само отбори съставени от пълен брой състезатели.

2. Награди:

4 до 6 място;



индивидуални награди в класическия шахмат – медали за 1, 2, 3 място и грамоти от
комплексни награди - купи за 1, 2, 3 място и грамоти от 4 до 6 място;
индивидуални награди за блиц – медали за 1, 2, 3 място.

VІІ. Ръководство на турнира:

1. Турнирът се ръководи от спортно-техническа комисия в състав:
 главен организатор на турнира;
 главен съдия на турнира;
 главен секретар на турнира.
2. Задължения на спортно-техническата комисия:
 следи за прилагането и спазването на настоящият регламент.

Приложение 1

ПРОГРАМА

13.05.2019 г. - понеделник

до 15:00 ч.

- Пристигане и настаняване на отборите

15:30 ч.
16:00 - 19:30

- Техническа конференция
ч.

20:00 ч.

- Срещи – Блиц турнир
- Вечеря

14.05.2019 г. - вторник

07:30 - 08:30 ч.
09:00 - 09:30
09:30 - 13:30 ч.

- Закуска
ч.

- Откриване
- Срещи – 1, 2 и 3 кръг

13:30 - 14:30

ч.

- Обяд

15:30 - 19:30

ч.

- Срещи – 4 и 5 кръг

20:00 ч.

- Вечеря

15.05.2019 г. - сряда

07:30 - 08:30 ч.

- Закуска

08:30 - 12:00 ч.

- Срещи – 6 и 7 кръг

12:15 ч.

- Награждаване

12:30 - 13:30

ч.

- Обяд и отпътуване на отборите

