
 

 

 

 
 

КРАТЪК РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ:  
 

I. ТУРНИР: Ще се проведат 3 кръга (3 отделни игри) базирани на лицензи-

раната версия на играта КАРКАСОН – българско издание 2010/2012/2013 и 

четири от издадените разширения на български език (1; 2; 3 и 5).        

Всички кръгове ще се играят на маси от 4 човека върху базовата игра +        

1-во разширение „Странноприемници и катедрали” наричани за краткост 

„базов турнирен пакет”, а освен това във всеки кръг ще участва и по още 

едно допълнително разширение. Целта е да се отиграят три различни 

сюжета и съответно 3 вида игрови сценарии и стратегии, за да се тестват 

уменията на участниците в различни ситуаци и да се забавляваме на 100%.  

 

1-ви кръг : „базов турнирен пакет” + 2-ро разширение „Търговци и строители” 

2-ри кръг : „базов турнирен пакет” + 3-то разширение „Девицата и драконът” 

3-ти кръг : „базов турнирен пакет” + 5-то разширение „Абатството и кметът” 

 

НЯМА ДА ИМА ЕЛИМИНАЦИИ СЛЕД ОТДЕЛНИТЕ КРЪГОВЕ! ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 
ИГРАЯТ И ТРИТЕ ИГРИ, А КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СТАВА СПОРЕД СПЕЦИАЛНА ТОЧКОВА 
СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА НЯКОЛКО ПОКАЗАТЕЛЯ: 

1. МЯСТО ПО РЕДА НА КЛАСИРАНЕ НА МАСАТА СЪС СЪОТВЕТЕН БРОЙ ТУРНИРНИ ТОЧКИ 

2. ТОЧКИ ЗА ПОБЕДА – ТЗП (СБОРЪТ НА ОБЩИЯ БРОЙ ТОЧКИ, С КОИТО ИГРАЧЪТ Е 
ПРИКЛЮЧИЛ ВСЯКА ЕДНА ОТ ТРИТЕ ИГРИ) 

3. СРЕДНО АРИТМЕТИЧЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ТОЧКИТЕ ЗА ПОБЕДА НА ИГРАЧА ОТ 
ОБЩИЯ БРОЙ ТОЧКИ НА ИГРАЛНАТА МАСА ЗА ВСЯКА ИГРА. 

КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ПЪРВИ ПОКАЗАТЕЛ И САМО В СЛУЧАЙ НА 
РАВЕНСТВО, ЩЕ СЕ ГЛЕДА ВТОРИЯ. ЕДВА ПРИ РАВЕНСТВО ВЪВ ВТОРИ ПОКАЗАТЕЛ ЩЕ 
СЕ СРАВНЯВА ТРЕТИЯ, КОЙТО В ОБЩИЯ СЛУЧАЙ Е ПО-СКОРО РЕЗЕРВЕН, ЗАЩОТО ИМА 
МНОГО МАЛЪК ШАНС ДА СЕ СТИГНЕ ДО НЕГО! 

НОВО: Само в първи кръг на първия ден на шампионата разпределението по масите 
ще става на случаен принцип – чрез жребий. След първи кръг ще се прилага метод на 
разпределение, при който на първа маса ще се срещат първите четирима според 
реда във временното класиране, на втора маса ще играе втората четворка 
(класирани от 5-то до 8-мо място), на трета маса ще играят следващите четирима във 



 

 

временното класиране (от 9-то до 12-то място) и т.н. По този начин се гарантира едно 
филтриране на принципа: първоначално „силни играят със силни” и „слаби играят със 
слаби” играчи, но със всеки следващ кръг има шанс „слаби играчи да изплуват” 
нагоре по точки или „силни играчи” да изпаднат надолу по масите заради по-лошо 
класиране в предходен кръг. Колкото по-дълго играч се задържи и играе на челните 
номера маси, толкова по-сигурно е класирането му за финалите. Всеки следващ кръг 
от шампионата ще се играе на този принцип, до приключване на предварителните 9 
кръга (а те ще се играят в рамките на 3-те турнирни дни). 

Точковата система ни дава възможност да запазим интереса на всеки играч до края на турнира, 
защото всеки ще се бори за максимум точки от всяка игра и ще има възможност да се поправи 
в следващ кръг, при лош резултат в предишния. Естествено водим и дългосрочна ранг-листа, 
където постиженията на всеки играч в различни турнири във времето ще бъдат отбелязвани и 
сумирани! Затова никога не се предавайте и играйте до последно, на максимума на 
възможностите си, защото дори и в дадена игра да не сте на водеща позиция, всяка точка 
добавена до края на играта, би могла да ви помогне в крайното класиране. 

Състезатели, които преждевременно напускат играта по неоснователни причини 

ще бъдат санкционирани и няма да бъдат допускани до бъдещи турнири !!! 

II. ТУРНИР: Ще се проведе през април, по вече описаната схема на 
оценяване и разпределение по масите, но върху следните игрови пакети: 
  

4-ти кръг : „базов турнирен пакет” + 4-то разширение „Кулата” + „Реката II“ * 

5-ти кръг : „базов турнирен пакет” + 6-то разширение „Кралят, графът и сподвижници” 

6-ти кръг : „базов турнирен пакет” + 8-мо разширение „Мостове, замъци, пазари” 

*Реката II е принципно модул от 6-то разширение, но не се препоръчва да се играе 
едновременно с модула  „Графът” от същото разширение. Поради тази причина го 
вграждаме като алтернативно начало на играта в 4-ти кръг и няма да се играе в 5-ти. 

 

III. ТУРНИР: Ще се проведе през май, по вече описаната схема на 
оценяване и разпределение по масите, но върху следните игрови пакети: 
 

7-ми кръг : само върху базовата игра на четворки маси с време 10 мин. на играч.* 

8-ми кръг : само върху базовата игра на четворки маси с време 10 мин. на играч.* 

9-ти кръг : само върху базовата игра на четворки маси с време 10 мин. на играч.* 

*Общото време за игра на масата ще бъде 40 мин. Всеки играч разполага с 10 минути 
индивидуално игрово време, сумарно за цялата игра. Времето ще се отчита с кубчета-
таймери за настолни игри (тип шах часовници за блиц партии). Ако времето на някой 
играч изтече, той автоматично отпада от играта и получава минималния брой турнирни 
точки в класирането (за 4-то място). Фигурите му остават обаче на полето и му биват 
присъдени точките за победа, които му се полагат в края на играта. Ако втори играч 
отпадне поради изтекло време, той автоматично заема 3-то място за тази маса със 
съответните точки и т.н. по реда на отпадането... 

 



 

 

 

ФИНАЛИ: 

(ще се проведат през май, в рамките на 3-тия турнирен ден) 

За осмина-финал се класират първите 16 човека от временното класиране и 

играят по двойки в директни елиминации, със сумарно време 15 мин. на играч           

(макс. 30 мин. на партия), само върху базовата игра. Изтичането на времето 
води до автоматична загуба на цялата партия! 

Началното разпределение по масите ще бъде на принципа:  

         
 

 

За четвърт-финал се класират 8  човека – само победителите от осемте маси -             
и играят по двойки в директни елиминации, с време 15 мин. на играч                            

(макс. 30 мин. на партия), само върху базовата игра. Изтичането на времето 
води до автоматична загуба на цялата партия! 

Началното разпределение по масите ще бъде на принципа:  

     
 

 

За полу-финал се класират 4 човека – само победителите от четирите маси             
и играят по двойки в директни елиминации, с време 15 мин. на играч                            

(макс. 30 мин. на партия), само върху базовата игра. Изтичането на времето 
води до автоматична загуба на цялата партия. 

Началното разпределение по масите ще бъде на принципа:  

     
 

№1. маса: играят 1-ви от първа маса срещу 1-ви от четвърта маса;   

№2. маса: играят 1-ви от втора маса срещу 1-ви от трета маса; 

№1. маса: играят 1-ви от първа маса срещу 1-ви от осма маса;   

№2. маса: играят 1-ви от втора маса срещу 1-ви от седма маса; 

№3. маса: играят 1-ви от трета маса срещу 1-ви от шеста маса;   

№4. маса: играят 1-ви от четвърта маса срещу 1-ви от пета маса;   

№5. маса: 5-ти срещу 13-ти;   

№6. маса: 6-ти срещу 14-ти; 

№7. маса: 7-ми срещу 15-ти; 

№8. маса: 8-ми срещу 16-ти; 

№1. маса: 1-ви срещу 9-ти;   

№2. маса: 2-ри срещу 10-ти; 

№3. маса: 3-ти срещу 11-ти; 

№4. маса: 4-ти срещу 12-ти;  



 

 

 

 

За големия ФИНАЛ се класират 2-ма души – само победителите от двете  маси             
и играят в директна елиминация, с време 15 мин. на играч (макс. 30 мин. за 

партията), само върху базовата игра. Изтичането на времето води до 
автоматична загуба на играта и шампионата! На втора маса ще се играе 
паралелно малкия ФИНАЛ  за 3-то и 4-то място в първенството. Там ще се 
състезават естествено падналите от полуфиналния кръг. 

 

 
 

Новостта за тазгодишния шампионат ще бъде, че въвеждаме персонален 
игрови коефициент (GRC) на всеки играч, който някога е играл на финални 
мачове (от осмина-финал нататък) по двойки. Ще използваме най-добрата 
за момента рейтингова система с помощта на Glicko 1 калкулатор, при 
която стойността на личния коефициент репрезентира уменията на играча, 
взимайки предвид уменията на противниците, срещу които той е играл (в 
даден текущ турнир, както и в миналото). GRC (Gaming Rating Coefficient) е 
статистическа величина и започва да дава „смислени прогнозни данни” за 
силата и уменията на играча след 10-тина рейтинговани партии, тоест ще е 
нужно да понатрупате опит преди коефициентът ви да „заработи точно”. 

Скалата на коефициента е аналогично като при шахматистите между 0 и 
3000 точки и всеки начинаещ играч стартира с осреднен коефициент 1500.  

Това е! От нас е организацията от Вас се иска само – добро настроение.... 

......и нека най-добрият победи! 

 

АПЕНДИКС:   ТУРНИРНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАЛИТЕ В ГЕРМАНИЯ 

(ВАЖНО– това са правилата за провеждане на финалите в Германия, предоставени на всички 

играчи с информативна цел. В България важи регламента за националния шампионат) 

Турнирът в Есен се провежда в два етапа  – предварителни кръгове и финали. 

Предварителните кръговете се състоят от шест рунда, като се играе на маси по двойки.  За 

оценяване се използва швейцарска система, като за разрешаване на равенства се прилага 

методът Бухолц - Солков .  Какво представлява швейцарската система: 

малък ФИНАЛ: 

№2. маса: играят 2-ри от първа маса срещу 2-ри от втора маса; 

ФИНАЛ: 

№1. маса: играят 1-ви от първа маса срещу 1-ви от втора маса;   



 

 

По време на предварителни кръговете се отчита броя победи на всеки участник. За 

разрешаване на равенства се прилага методът Бухолц - Солков , при който за всеки отделен 

играч се сумират победите на всички негови противници (резултатът на най-слабия противник 

не се отчита) и се прибавят към собствените му. Печели играчът със сумарно повече победи. В 

случай на повторно равенство се сумира разликата на точките за победа между двамата играчи 

от всичките шест игри. 

В ТУРНИРА СЕ ИЗПОЛЗВА ЕДИНСТВЕНО БАЗОВАТА ИГРА КАРКАСОН. Разпределението на 

участниците в първия рунд  се определя на случаен принцип. От там нататък един срещу друг 

играят, според временното класиране, първият срещу втория играч,  третият срещу четвъртия, 

петият срещу шестия и т.н. В допълнение към това, съществува система, според която играчите 

да не се изправят два пъти срещу един и същ противник (при възможност). Това ще рече, че с 

помощта на софтуер, по определени допълнителни критерии, се определя следващия 

възможен противник в класирането. Във всяка игра стартов играч е този, който е започвал по-

малко игри. В случай на равенство, участникът определен софтуерно на позиция едно за 

дадената игра е стартов играч.  

След тези шест рунда, четирите най-добри играчи се явяват на полуфинали (първият 

играч играе срещу четвъртия, а вторият - срещу третия). Стартов играч е човекът с по-добър 

резултат след предварителните кръгове. При малко вероятния случай на равенство в тази игра, 

играчът, класиран по-високо след предварителните кръгове, отива на финала. 

Двамата победители от полуфиналите се борят за първото място във финален дуел. 

Отново играчът с по-висок резултат от предварителните кръгове играе пръв. В случай на 

равенство се играе втора игра, в която другият участник е стартов играч. Ако след втората игра 

отново има равенство (което е изключително малко вероятно), тогава за победител се обявява 

участникът с по-висок резултат след предварителните кръгове.По същите правила двамата 

победени играчи от полуфиналите се борят за третото място.  

Във всички игри се използва часовник за шах. Всеки играч разполага с 15 мин. Участник, 

който изразходи цялото си време автоматично губи играта. Играчите активират часовника на 

противника след като са изиграли целия си ход – това ще рече, СЛЕД КАТО СА ОТБРОИЛИ 

РЕЗУЛТАТА СИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ХОД. Веднъж положени на масата, плочки и фигурки не може 

да бъдат местени от играчите. 

ПРОГРАМА НА ФИНАЛИТЕ В ЕСЕН 
11.00: Приветстване на участниците  

11.15: Начало на първи рунд (предварителни кръгове) 
11.55: Начало на втори рунд (предварителни кръгове)  
12.35: Начало на трети рунд (предварителни кръгове) 

13.15: Начало на четвърти рунд (предварителни кръгове) 
13.55: Начало на пети рунд (предварителни кръгове) 

14.35: Начало на шести рунд (предварителни кръгове) 
15.15: Полуфинали  

16.00: Финали  
16.45: Награждаване на победителите 

 
А ето как протича всичко:  http://www.youtube.com/watch?v=vDUGqZwJpbw&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=vDUGqZwJpbw&feature=share

