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ОТКРИТ ТУРНИР ПО ШАХМАТ 

ACCEDIA MASTERS 

 

ДАТА И МЯСТО: 15.05.2021, гр. София, ул. „Хенрик Ибсен“№13 (срещу МОЛ 

Парадайс), ет. 5 и 9 

ОРГАНИЗАТОРИ: Аксидиа, Шахматен клуб Елит, Шахматен клуб Ан Пасан, със 

съдействието на Българска федерация по шахмат 1928. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Гарантира се участието на първите 100 състезатели, подали 

предварително заявка в срок до 13.05., и одобрени от организаторите, и до 100 

състезатели, представители на ИT сектора. Допълнителни участници може да бъдат 

допуснати по изключение. Организационна такса в размер на 20 лв. се заплаща при 

регистрация на място. Гросмайсторите са освободени от такса.  

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ И ВАЛИДНОСТ: Швейцарска, в 9 кръга, валиден за 

международен и български рейтинг. 

КОНТРОЛА ЗА ИГРА: 10 минути на състезател с добавяне на 2 секунди на ход. 

ПРОГРАМА: 

Дата Час Кръг 

15 май 

(събота) 

До 09:45  Записване на участниците 

10:00 Официално откриване 

10:30 І-ви кръг 

11:15 ІІ-ри кръг 

12:00 ІІІ-ти кръг 

12:45 ІV-ти кръг 

http://www.accedia.com/
https://goo.gl/maps/MorXinSw1Bv9iBzo7
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НАГРАДИ: гарантиран награден фонд в размер на 5130 лв., осигурен от Accedia. 

 
  

Обедна почивка 

14:00 V-ти кръг 

14:45 VI-ти кръг 

15:30 VII-ми кръг 

16:15 VIII-ми кръг 

17:00 IX-ти кръг 

18:00 Награждаване и закриване 

Основни награди 

I място 1000 лв. 

II място 700 лв. 

III място 500 лв. 

IV място 300 лв. 

V място 200 лв. 

VI място 150 лв. 

VII място 100 лв. 

VIII място 70 лв. 

IX място 60 лв. 

X място 50 лв. 

http://www.accedia.com/


Accedia Masters 

 

 

3 Exceeding expectations. 
accedia.com 

 

Допълнителни награди  

 

IT СЕКТОР 

I място 500 лв. 

II място 300 лв. 

III място 200 лв. 

 

ЖЕНИ 

 

I място 100 лв. 

II място 60 лв. 

III място 40 лв. 

 

СЕНЬОРИ (родени преди 01.01.1962) 

I място 100 лв. 

II място 60 лв. 

III място 40 лв. 

Състезател с международен рейтинг до 2200 

 

I място 100 лв. 

Състезател с международен рейтинг до 1800 

 

I място 100 лв. 

Състезател с международен рейтинг до 1400 

 

I място 100 лв. 

Състезатели, родени след 01.01.2007 

 

I място 100 лв. 

Състезатели, родени след 01.01.2009 

 

I място 100 лв. 

Състезатели, родени след 01.01.2011 I място 100 лв. 

http://www.accedia.com/
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*При право на повече от една награда се получава само по-голямата, а при 

равенство – тази в по-престижна категория. Отличията в детско-юношеските 

категории се получават според възрастовата група на участника. 

Освен основните и допълнителни парични награди ще бъдат връчени отличия за 

призьорите както в генералното класиране, така и в допълнителните категории – купа 

за първо място при жените, медали в категории до 8, до 10, до 12, до 14 години, както 

и сеньори и участници от IT сектора. Специални награди очакват най-малките 

участници - момче и момиче.  

КЛАСИРАНЕ: според спечелените точки. В случай на равенство се прилагат 

последователно следните допълнителни показатели: Резултат от партиите между 

състезателите в същата точкова група; Редуциран Бухолц (–1); Бухолц; По-голям брой 

победи; Зонеборн-Бергер. 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ: Ще бъдат прилагани съгласно действащото 

законодателство.  

ЗАПИСВАНЕ: https://accedia.com/accedia-masters/  

ЗА КОНТАКТИ: 📞+359 889 479 189  
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