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 РР  АА  СС  ПП  ИИ  СС  
 

1. Викенд  шаховски турнир Карпош 2015 – Божиќен турнир, во организација на 
Општина Карпош и ШК Гамбит Ассеко СЕЕ,  ќе се одржи на 24.01.2015, со 
почеток во  10.00 часот, во просториите на фабриката „Реплек“  улица 
„Теодосиј Гологанов“ – Долно Нерези. 

2. Играчите за турнирот може да се пријават најдоцна до 24.01.2015 година до 
9:30 часот.  

3. Турнирот ќе се рејтингува и ќе се игра по Швајцарски систем на 
натпреварување во 9 кола, по правилата на ФИДЕ за забрзан шах.  
Се применува членот А.4 од Правилата на ФИДЕ за забрзан шах. 

4. Партиите ќе се играат на 24.01.2015 (сабота) и тоа првите 5 кола со почеток во 
10:00 часот, додека последните 4 кола ќе започнат со еден час пауза после 
завршувањето на четвртото коло.  

5. Турнирот е од отворен карактер и може да се пријави секој заинтересиран 
шахист без оглед категорија, титула или место на живеење.  

6. Уписнината за турнирот е 300 денари. Ослободени од уписнина се играчи со 
рејтинг за забрзан шах поголем или еднаков на 2300 рејтинг поени, како и 
носители на меѓународни шаховски титули (машки и женски ВМ, ИМ, ФМ)  

7. Турнирот ќе го судат Интернационалниот судијата Иван Кочовски - главен 
судија,  и Сашко Лакински помошник судија. 

8. Темпото на игра ќе биде 15 минути по играч со 5 секунди додавање за секој 
одигран потег, почнувајќи од првиот. 

9. Наградниот фонд на турнирот од 75.000 денари е распределен на следните 
награди: 
(1) 15.000 денари 
(2) 12.000 денари 
(3)   9.000 денари 
(4)   7.000 денари 
(5)   6.000 денари 
(6)   5.000 денари 
(7)   4.000 денари 
(8)   3.000 денари 
(9)   2.000 денари 
(10)   2.000 денари 
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Првите 5(пет) наградите се делат по Хортов систем, а останатите не се делат 
При еднаков број на поени се применува критериум на: 
1. Бухолц -1 
2. Бухолц  
3. Поголем број победи 
4. Прогрес 
5. Скратен Прогрес 

 
На турнирот ќе бидат доделени и посебни награди(посебните награди не се 
делат) во висина од 2000 денари за следните учесници: 

 Најдобро пласирана ненаградена жена, доколку има најмалку 3 
пријавени учеснички  

 Најдобро пласиран ненаграден јуниор до 18 години (родени 1997 и 
помлади)  

 Најдобро пласиран ненаграден ветеран над 60 години (родени 1955 и 
постари) 

 Најдобро пласиран натпреварувач без меѓународна титула со рејтинг до 
2100 или без рејтинг. 

 Најдобро пласиран натпреварувач без меѓународна титула со рејтинг до 
1900 или без рејтинг. 

10.  Еден натпреварувач може да добие само една награда и тоа поголемата по 
приоритет на наведениот редослед. 

 

Шаховски Клуб ГАМБИТ АССЕКО СЕЕ 

Скопје,  декември 2014 год. 

  

 


