
      

 

Шахматен блиц-турнир „Купа на Апостола“ 

София, 19 февруари 2022 г. 

1. Цел и задачи: 

Турнирът се провежда в памет на Апостола на Свободата и патрон на клуба-
организатор Васил Левски по повод 149-ата годишнина от обесването му. 

2. Организатор: 

Турнирът се организира от БФШ 1928 и СКШ „Левски“ София. 

3. Място и време на провеждане: 

19 февруари 2022 г. в София, Ресторант „Късмет“, кв. „Лозенец“ ул. „Бяла“ № 10 

4. Право на участие:  

Право на участие имат всички шахматисти, подали своевременно заявка и 
заплатили куверт – обяд (сет-меню), напитки и турнирна такса от 40 лв. до 18.02. 

Заявките се подават на е-mail: office@bgchess.info Заплащането на кувертите става 
по банкова сметка: 

IBAN: BG90UBBS80021079527740                   BIC: UBBSBGSF 

за Спортен клуб по шахмат Левски 

Турнирът е регистриран във ФИДЕ и важи за международно Ело по 
блиц, а също така и за български рейтинг по блиц. Моля при заявките 
да посочвате вашето FIDE ID и клуб. 

Поради ковид-мерките броят на участниците е лимитиран до 60. Заявки след 
запълване на капацитета не се приемат! 

Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chess-results.com 

5. Система на провеждане: 

Турнирът се провежда в 9 кръга по Швейцарска система, за съставяне на двойките 
се използва програмата „Swiss Manager“. 
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6. Класиране: 

Класирането е според набраните точки. В случай на равенство в точките се взимат 
предвид следните допълнителни показатели: 

1. Резултати в една и съща точкова група 

2. Бухолц (-1) 

3. Бухолц 

4. Брой победи 

5. Перформанс 

7. Контрола на времето за игра: 

5 мин. + 3 сек. на състезател на ход за цялата партия. 

8. Програма 

Събота 19 февруари 2022 г.     

10:30 ч. – Потвърждаване на присъствие   

10:45 ч. – Техническа конференция 

11:00 ч. – 13:00 ч. – 4 кръга            

13:00 ч. – 14:30 ч. – Обяд и почивка 

14:30 ч. – 17:00 ч. – 5 кръга 

17:15 ч. – Награждаване. 

9. Награди: 

  Основни награди:           

 I-ва 250 лв.    II-ра   200 лв.    III-та   150 лв. 

 IV-та   100 лв. V-та      80 лв.         VI-та   70 лв.    

 Допълнителни награди: за състезател с ФИДЕ Ело до 2000 – 90 лв.; до 1700 
– 90 лв.; допълнителни предметни награди за млади шахматисти и жени,  
специална награда „Късмет!“ (по жребий между ненаградените) 

           Организаторите гарантират обявения награден фонд! 

Наградите не се делят, а се дават по турнирен коефициент. 

За допълнителна информация: 

Николай Тодоров 0885 80 60 60 

 


