БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ1928
РЕГЛАМЕНТ
НА 83-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТЗА МЪЖЕ
26.02-06.03.2019 г. гр. Козлодуй
1.
ОРГАНИЗАТОР: Българската федерация по шахмат 1928
съссъдействието на ШК „Радецки“и на АЕЦ Козлодуй.
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да се излъчи държавният шампион по шахмат за мъже за 2019 г.
3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда от 26 февруари до 06 март 2019 год. в
гр.Козлодуй, в Дом на енергетика.
4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенството се провежда по кръговата система всеки срещу всеки в 9 кръга.
5. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА: Използва се утвърдения от ФИДЕ специализиран
софтуер Swiss-Manager.
6. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е 90 минутиза първите 40
хода, последвани от 30 минути до края на партията, с добавяне на 30 секундина ход
предивсекиизигран ход, което започва от първия ход.
7. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни
часовници.
8. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат следните 10 състезателисъгласно Наредбата за
провеждане на състезанията от държавния спортен календар през 2019 г.:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GM
IM
GM
GM
GM
GM
FM
FM
FM

Name
SPASOV Vasil
KOZHUHAROV Spas
RUSEV Krasimir
NIKOLOV Momchil
DELCHEV Aleksander
DIMITROV Radoslav
STOYANOV Tsvetan
BADEV Kiril
MLADENOV Emil
VASILEV Nikolai

NRtg
2503
2460
2550
2538
2570
2509
2324
2235
2075
2156

IRtg
2493
2432
2520
2577
2556
2535
2310
2138
2023
2305

Club
ШК "ШУМЕН -2005" - Шумен
ШК "ЧЕСБОМБ" - Пловдив
ШК "АБРИТУС" - Разград
ШК "АБРИТУС" - Разград
ШК "ЧЕСБОМБ" - Пловдив
ШК "АБРИТУС" - Разград
ШК "ЧЕСБОМБ" - Пловдив
ШК "МАРИЦА ИЗТОК" - Раднево
ОШК "СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ" - Сливница
ШК "СЛАВИЯ" - София

Състезателите трябва да разполагат с документ за начален ипериодичен годишен
медицински преглед, който при необходимост да бъде представен пред РЗИ.
9. ПРОГРАМА:
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Дата
26

Месец
Февруари

Ден

Час

Кръг

Зала

Вторник

13:00

-

15:00

Първи

Дом на
енергетика

27

Февруари

Сряда

28

Февруари

Четвъртък

01

Март

Петък

02

Март

Събота

03

Март

Неделя

04

Март

Понеделник

05

Март

Вторник

06

Март

Сряда

Дом на
енергетика
Дом на
10:00 Трети
енергетика
Дом на
14:30 Четвърти
енергетика
Дом на
14:30
Пети
енергетика
Дом на
14:30 Шести
енергетика
Дом на
14:30 Седми
енергетика
Дом на
14:30 Осми
енергетика
Дом на
09:00 Девети
енергетика
След кръга и
Дом на
евентуален мач енергетика
14:30

Техническа
конференция

Втори

Закриване и
награждаване

Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат 1928 и домакините,
може да направи промяна в предварителната програма и залата за игра, за което състезателите
следва да бъдат предварително уведомени.
10.
КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай
на равенство са в сила следните допълнителни показатели:
10.1. Резултатите на състезателите в същата точкова група.
10.2. Зонеборн-Бергер.
10.3. По-голямброй победи.
10.4. Система Коя.
10.5. Повече победи с черните фигури.
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената
от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
Ако след завършването на шампионата няма едноличен победител, а двама или
повече състезатели имат еднакъв брой точки, за да се определи шампионът за 2019 г., ще се
проведе мач между първите двама състезатели в крайното класиране, определени по
допълнителните показатели.
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Мачът ще започне 30 минути след завършване на последния кръг. Ще се изиграят 2 партии
по ускорен шахмат по състезателните правила (Чл. А3 от Правилника на шахмата на ФИДЕ), с
контрола от 15 минути на състезател и по 5 секунди допълнително време на ход. С жребий се
определя, кой състезател ще започне първата партия с белите фигури, а във втората – цветове се
сменят. Втората партия ще започне след 10 минутна почивка.
При равенство в резултата от двете партии по ускорен шахмат, след 10 минутна почивка,
ще се изиграе решаваща партия (Armageddon) по блиц по състезателните правила (Чл. В3 от
Правилника на шахмата на ФИДЕ), в която белите ще имат 5 минути, а черните – 4 минути за
цялата партия. Победителят от нов жребий, ще избере цвета на фигурите. За да спечелят мача,
белите трябва да спечелят партията, а за черните и равният резултат от партията е достатъчен.
Контестация срещу съдийско решение се подава непосредствено след партията по ускорен
шахмат или блиц от мача за определяне на шампиона.
11.

ВАЛИДНОСТ: Първенството е валидно за международен и български рейтинг.

12.

НАГРАДИ:

12.1.
Класиралите се на първо, второ и трето място получават купа и съответно
златен, сребърен и бронзов медал.
12.2.
Съгласно Наредбата, БФШ 1928 осигурява на победителя настаняване и
заплаща таксата към ЕШС за участие в ЕП Скопие, Македония, 16-29.03.2019г. Пътните са за
сметка на участника.
12.3.

Допълнителни парични награди – награден фонд 10 000 лв.

Състезателите получават парични възнаграждения за всяка получена точка по 100 лева.
Първите пет състезатели получават и бонус награди в размер:
Място
Първо
Второ
Трето
Четвърто
Пето

Лева
1 700 лв.
1 400 лв.
1 100 лв.
800 лв.
500 лв.

При равенство в точките наградите не се делят, а се дават в зависимост от класирането по
допълнителните показатели, с изключение на евентуален мач за определяне на първото и второто
място.
СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: Първенството се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – инж.Илияна Полендакова, международен съдия на ФИДЕ.
Заместник главен съдия–инж.Пламен Стефанов, съдия на ФИДЕ.
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред
Турнирния комитет в състав:
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Председател: GM Момчил Николов
Членове: GM Александър Делчев, GM Васил Спасов
Резерви: GM Красимир Русев, IM Спас Кожухаров
Контестации се подават не по-късно от 30 минути след завършване на кръга, придружени
от такса в размер на 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай
че контестацията бъде уважена сумата се връща на състезателя веднага, а ако бъде отхвърлена,
сумата остава в полза на БФ Шахмат 1928.
13.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: На телефон 097385010 от 08:00 до 21:00ч.

14.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
15.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата от
01.01.2018 г.и настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър
плей” (fairplay).
15.2. Ако след изтичането на 15 минути от началото на кръга, състезател не се е
явил пред шахматната си дъска, той ще загуби служебно партията си.
Ако след изтичането на 15 минути от началото на кръга и двамата състезатели не
са се явили пред шахматната дъска и двамата ще загубят служебно партията
си.
15.3. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица по
време на партиите са забранени.
15.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.
15.5. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на
рекламацияпо чл. 9.2 и 9.3 от Правилника на шахмата.
15.6. На състезателите се забранява да напускат „зоната на състезанието” без
разрешениена съдията. На състезателя, който е на ход, се забранява да напуска
„игралното поле“ без разрешение на съдията.
15.7. Под „зона на състезанието” се разбира игралното поле, стаите за почивка,
тоалетните, подкрепителният пункт и други места, определени от съдията. Под
„игрално поле” се разбира зоната, в която се играят партиите от състезанието.
15.8. Бланките са собственост на организаторите.
15.9. След завършване на партията, състезателите подреждат фигурите и напускат
игралната зала.
15.10. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.
15.11. По време на партия на състезателя се забранява да носи у себе си каквото и да е
електронно устройство без разрешението на съдията.
Разрешава се такива устройства, напълно изключени, да се поставят в чанта и да
се съхраняват на место посочено от съдията. И на двамата състезатели е
забранено да ползват тези чанти без разрешение на съдията.
Ако се установи, че по време на партията у състезател има електронно
устройство в зона на състезанието, на него се присъжда загуба, а на
противника му - победа.
Съдията може да поиска от състезателя да провери в подходящо помещение дрехите,
чантата или други предмети или самия състезател. Съдията или упълномощено
от него лице за проверката трябва да бъде от същия пол, както състезателя.
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Ако състезателят откаже да съдейства за изпълнението на тези задължения, съдията е
длъжен да приложи съответни мерки от чл. 12.9 от Правилника на шахмата на
ФИДЕ.
15.12. Всички въпроси свързани с Правилата за борба с измамите в шахмата
трябва да се отправят дискретно към главния съдия, при когото има и
формуляри – приложения А и В от същите Правила.
15.13. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в
първите 10 минути.
15.14. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват.

Главен съдия: Илияна Полендакова, международен съдия на ФИДЕ)
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