
 

1 
 

МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН ТУРНИР ПО ШАХМАТ В ЗАЛА 
BARCELONA WORLD E-CHESS OPEN  

“CIUTAT DE BARCELONA” 
 
 
ОРГАНИЗАТОРИ: Шахматна федерация на Каталуния, с подкрепата на Съвета 
на Барселона и платформата Chess.com.  
СЪОРГАНИЗАТОРИ: Национална Спортна Академия „Васил Левски“, 
Международна шахматна академия „Булчесс“, Шахматен клуб „Хармония 25“ и 
„Шахматен клуб ЕЛИТ“. 
УЧАСТНИЦИ: Всички състезатели с валиден идентификационен номер на 
FIDE и с потребителско име в Chess.com.  
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: две групи, A (за всички желаещи) и Б (с 
рейтинг на FIDE под 2000). Швейцарска система в 9 кръга, базирана на рейтинг 
чрез одобрена от FIDE компютърна програма. В зависимост от броя участници 
може да бъде използвана Аccelerated system за образуването на двойките. 
Състезатели с рейтинг под 2000 избират турнира, в който желаят да участват. 
Класиралите се на първите осем места във всеки от двата турнира играят 
директни елиминации за определяне на наградите. Те ще бъдат мачове от четири 
партии в ¼ и ½ финалите, както и за трето-четвърто място. Финалът ще бъде от 
шест партии. В случай на равенство в тези мачове печели състезателят с по-
добро крайно класиране в турнира по Швейцарска система. Схемата за мачовете 
в елиминациите и в двата турнира е следната: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.11. – 06.12.2020 г. Турнирите ще се 
играят онлайн на платформата www.chess.com, но играчите ще трябва да бъдат 
лично на място в едно от официалните места в градовете, в които ще се проведе 
турнирът. За България мястото за игра е София, Национална Спортна Академия 
„Васил Левски“. Играчите ще се състезават на собствените си лаптопи, таблети 
или мобилни телефони. Въпреки това и следвайки препоръките на chess.com, 
използването на лаптоп е предпочитаната опция. Екраните на устройствата на 
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състезателите трябва да бъдат поставени във вертикално положение и винаги да 
са достъпни за контрол на съдийския екип. 
КОНТРОЛА ЗА ИГРА: 60 минути на състезател до завършване на партията с 
добавка от 30 секунди на ход, считано от първия ход. При елиминациите 
контролата за игра е 5 минути на състезател до завършване на партията с 
добавка от 3 секунди на ход, считано от първия ход. 
ПРОГРАМА: 

*Всички участници трябва да са заели своите места 30 минути преди началото 
на кръга. 
РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРИТЕ: 
Регистрационната такса е в размер на 100 (сто) лева на състезател. Състезатели и 
сътрудници на Международна шахматна академия „Булчесс“ ползват отстъпка 
от 50% от тази такса. Регистрацията се извършва въз основа на извършено 
плащане чрез банков превод по сметката IBAN: BG55STSA93000026674876, 
BIC: STSABGSF на Шахматен клуб „Хармония 25“, банка ДСК, като се 
посочват име и фамилия на състезателя, FIDE ID, потребителско име в 
chess.com, основание – регистрационна такса. Крайният срок за получаване на 
всички регистрации и плащания е 23 ноември 2020 г. Потребителското име в 
chess.com ще идентифицира всеки играч. Това име не може да бъде променяно 
по време на турнира и всеки играч ще отговаря за регистрацията в събитието с 
правилното потребителско име. Ако турнирът не може да се проведе поради 
законови ограничения от здравен характер или друга непреодолима причина 
регистрационните такси ще бъдат възстановени без друго 
обезщетение. Организаторите си запазват правото да анулират регистрация. 
СТАРТОВ СПИСЪК: Състезателите ще бъдат подредени по стандартния FIDE 
рейтинг. Списъкът ще бъде публикуван на www.chess-results.com, на 
www.chess.com и в залата за игра. Неградирани състезатели не могат да участват 
за допълнителни награди по рейтингови групи.  

Дата Час Кръг 

27 ноември 2020 (петък) 
16.00 Откриване 
17.00 I кръг 

28 ноември 2020 (събота) 17.00 II кръг 
29 ноември 2020 (неделя) 17.00 III кръг 

30 ноември 2020 (понеделник) 17.00 IV кръг 
1 декември 2020 (вторник) 17.00 V кръг 

2 декември 2020 (сряда) 17.00 VI кръг 
3 декември 2020 (четвъртък) 17.00 VII кръг 

4 декември 2020 (петък) 17.00 VIII кръг 
5 декември 2020 (събота) 17.00 IX кръг 
6 декември 2020 (неделя) 17.00 Елиминации 
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ЖРЕБИЙ: Двойките ще се образуват от главния съдия на турнира чрез 
компютърната програма Swiss Manager и ще се считат за окончателни 30 минути 
след публикуването им. След това те не могат да бъдат променяни, освен ако 
главният съдия не реши друго. 
ПРОПУСКАНЕ НА КРЪГОВЕ: Състезател може да пропусне до 3 (три) 
партии, като трябва да уведоми съдията преди края на предходния кръг. За 
такива партии той ще получи 0 (нула) точки. 
ЗАКЪСНЕНИЯ: Допустимото закъснение е 30 минути, освен ако главният 
съдия не реши друго. 
НЕЯВЯВАНЕ: Състезатели, които не се явяват за кръг, без да са уведомили за 
това, ще бъдат отстранени от участие, освен ако главният съдия не реши друго. 
Те губят всички свои права във връзка с участието си в турнира. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: Прилагат се в следната 
последователност: 
1. Бухолц -1; 
2. Бухолц; 
3. Бухолц Медиана;  
4. Ниво на постижение; 
5. Жребий. 
Отпадналите в четвъртфиналите на елиминациите се класират от 5 (пето) до 8 
(осмо) място съгласно тяхното класиране в турнира по Швейцарска система. 
Загубилите в полуфиналните срещи играят за 3 (трето) и 4 (четвърто) място. В 
случай на равенство 2-2, техните места се определят съгласно класирането в 
турнира по Швейцарска система. Финалът е мач от 6 (шест) партии и в случай на 
равенство 3-3, победител е заелият по-предно място в турнира по Швейцарска 
система. 
НАГРАДИ: Общ награден фонд в размер на 18 000 евро.  
*Ако състезател спечели две награди, той получава по-голямата, а в случай на 
равенство – тази по генерално класиране.  
Състезател, който не участва в последния кръг губи всички свои права във 
връзка с наградите. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

А турнир – основни награди 

1 5.000,00 € 

2 3.000,00 € 

3 2.000,00 € 

4 1.400,00 € 

5 800,00 € 

6 700,00 € 

7 600,00 € 

8 450,00 € 

9 300,00 € 

10 200,00 € 

11. 150,00 € 

12 100,00 € 

  
 

А турнир – допълнителни награди 

 Рейтинг до 2300 Рейтинг до 2150 

1 500,00 € 400,00 € 

2 300,00 € 250,00 € 

3 200,00 € 150,00 € 
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Б турнир – основни награди 

1 500,00 € 

2 300,00 € 

3 200,00 € 

4 100,00 € 

  

  

Б турнир – допълнителни награди 

Рейтинг до 1800 

1 200,00 € 

2 130,00 € 

3  70,00 € 

*Наградите се облагат съгласно данъчното законодателство на кралство 
Испания и ще бъдат изплатени чрез банков превод по сметки на 
наградените. 

НАСТАНЯВАНЕ: НСА, бл. 70. Луксозно общежитие в непосредствена близост 
до мястото за игра. 25 лв. нощувка в двойна стая/човек. ෞ +359 898 480 464  
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 23.11.2020 г. 
ЗА КОНТАКТИ: ෞ+359 889 479 189 или ෧ v.petkova.chess@abv.bg 


