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НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – 

КЛАСИЧЕСКИ ШАХ МЪЖЕ И ЖЕНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

 

I. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство – мъже 

1. Провежда се от 26 януари до 1 февруари в град София по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – до 24 януари в БФШ 1928. 

4. Класиралите се на първите 4 (четири) места добиват право на участие във финала на 

ДИП - мъже. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
II. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство – жени 

1. Провежда се от 26 януари до 1 февруари в град София по кръгова или швейцарска 

система в зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – до 24 януари в БФШ 1928. 

4. Класиралите се на първите 4 (четири) места получават право на участие във финала на 

ДИП - жени. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
III. Финал за Държавно индивидуално първенство – мъже 

1. Провежда се от 26 февруари до 6 март в град Козлодуй по кръгова система. 

2. Право на участие имат 10 състезатели, както следва: 

От финала на ДИП за мъже през 2018 г. – първите трима, при отказ на някой от тях, 

следващия по ред в класирането. 
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Състезатели, класирали се на първите 4 (четири) места от Полуфинала за ДИП за мъже в София 

(26.01.- 01.02.) 

2 (двама) състезатели с най-висок рейтинг от международната рейтинг-листа на ФИДЕ към 

01.01.2019 г. 

1 (един) състезател по предложение на съорганизатора и утвърден от УС на БФШ 1928. 

3. Срок за потвърждение на участие – до 17 февруари 2018 г. в БФШ 1928. 

4. БФШ 1928 поема разходите за хотел и храна на състезателите, а пътните разходи са за сметка 

на шахматните клубове. 

5. Победителят получава правото да участва в ЕП в Скопие, Македония 16-29 март 2019 г. 

 

 
IV. Финал за Държавно индивидуално първенство – жени 

1. Провежда се от 26 февруари до 6 март в село Чавдар по кръгова система. 

2. Право на участие имат 10 състезателки както следва: 

От финала на ДИП за жени през 2018 г. – първите три, при отказ на някой от тях, следващата по 

ред в класирането. 

Състезателки, класирали се на първите 4 (четири) места от полуфинала за ДИП за жени в 

София (26.01.- 01.02.) 

2 (две) състезателки с най-висок рейтинг от международната рейтинг-листа на ФИДЕ към 

01.01.2019 г. 

1 (една) състезателка – по предложение на съорганизатора и утвърдена от УС на БФШ 1928. 

При отказ от участие на състезателка по т. 2.1 и т. 2.2. участничките във финала могат да бъдат 

допълнени с други до 10 или намалени до 8 с решение на УС на БФШ1928. 

3. Срок за потвърждение на участие – до 17 февруари 2018 г. в БФШ 1928. 

4. БФШ 1928 поема разходите за хотел и храна на състезателките, а пътните разходи са за сметка 

на шахматните клубове. 

5. Победителката получава правото да участва в ЕП в Анталия, Турция 10-23 април 2019 г. 

 

 
V. Държавно индивидуално първенство за сеньори 

1. Провежда се от 10 до 14 юни в град Приморско по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя научастниците. Състезанието ще се проведе според правилата на ФИДЕ в две 

възрастови групи: 50+ и 65+. 
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2. Право на участие в група 50+ имат всички български шахматисти, родени преди 01.01.1969 г. 

и картотекирани в БФШ 1928, а в група 65+ могат да участват всички състезатели, родени преди 

01.01.1954 г. и картотекирани в БФШ 1928. 

 
3. Срок за заявки – до 07 юни в БФШ 1928. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Победителите получават правото да участват на ЕП в Орадеа, Румъния 11-24 ноември 2019 г. 

 

 
VI. Държавно индивидуално първенство за сеньорити 

1. Провежда се от 10 до 14 юни в град Приморско по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. Състезанието ще се проведе според правилата на ФИДЕ в 

две възрастови групи: 50+ и 65+. 

2. Право на участие в група 50+ имат всички български шахматистки, родени преди 01.01.1969 г. 

и картотекирани в БФШахмат 1928, а в група 65+ могат да участват всички състезателки, родени 

преди 01.01.1954 г. и картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – до 07 юни в БФШ 1928. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Победителките получават правото да участват на ЕП в Орадеа, Румъния 11-24 ноември 2019 г. 

 

 
МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНИ 

 

 
I. Държавно отборно първенство за мъже 

1. Провежда се от 23 до 28 май в Кранево по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезатели в БФШ1928. Победителят от 2018 г. – ШК „Разград“ се настанява безплатно. 

3. Състав на отборите – 4 състезатели и 2 резерви, като в отбора задължително трябва да бъде 

включен юноша до 20 г. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 16 май в БФШ 1928. 
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II. Държавно отборно първенство за жени 

1. Провежда се от 23 до 28 май в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост от 

броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезателки в БФШ 1928. Победителят от 2018 г. – ШК 

„Локомотив“ - Пловдив се настанява безплатно. 

3. Състав на отборите – 3 състезателки и 1 резерва, като в отбора задължително трябва да бъде 

включена девойка до 20 г. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 16 май в БФШ 1928. 

 
III. Държавно отборно първенство за сеньори 

1. Провежда се от 19 до 21 юли във Варненска област по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на отборите. Състезанието ще се проведе според правилата на ФИДЕ в две 

възрастови групи: 50+ и 65+. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезатели, родени преди 01.01.1969 г. и 01.01.1954 г. в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 3 състезатели и 1 резерва. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 12 юли. 

 
IV. Държавно отборно първенство за сеньорити 

1. Провежда се от 19 до 21 юли във Варненска област по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя наотборите. Състезанието ще се проведе според правилата на ФИДЕ в две 

възрастови групи: 50+ и 65+. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезателки, родени преди 01.01.1969 г. и 01.01. 1954 г. в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 12 юни. 
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МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ИНДИВИДУАЛНИ 

 

 
I. Държавно индивидуално първенство за младежи до 20 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.1998 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
II. Държавно индивидуално първенство за девойки до 20 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.1998 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
III. Държавно индивидуално първенство за юноши до 18 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2000 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 
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IV. Държавно индивидуално първенство за девойки до 18 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2000 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
V. Държавно индивидуално първенство за юноши до 16 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2002 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
VI. Държавно индивидуално първенство за девойки до 16 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2002 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
VII. Държавно индивидуално първенство за момчета до 14 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2004 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 
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4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
VIII. Държавно индивидуално първенство за момичета до 14 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2004 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
IX. Държавно индивидуално първенство за момчета до 12 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2006 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
X. Държавно индивидуално първенство за момичета до 12 г. 

1. Провежда се от 30 март до 5 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2006 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 март. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XI. Държавно индивидуално първенство за момчета до 10 г. 
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1. Провежда се от 2 до 8 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2008 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 февруари. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 

 

XII. Държавно индивидуално първенство за момичета до 10 г. 

1. Провежда се от 2 до 8 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2008 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 февруари. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XIII. Държавно индивидуално първенство за момчета до 8 г. 

1. Провежда се от 2 до 8 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2010 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 февруари. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XIV. Държавно индивидуално първенство за момичета до 8 г. 

1. Провежда се от 2 до 8 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2010 г., 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 23 февруари. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XV. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 7 години. 
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1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2011 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 

 
 

XVI. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 7 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2011 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XVII. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 9 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2009 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XVIII. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 9 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2009 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 
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4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 

 

XIX. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 11 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.31.2007 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XX. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 11 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2007 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XXI. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 13 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2005 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XXII. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 13 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2005 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 
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XXIII. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 15 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2003 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XXIV. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 15 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2003 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XXV. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 17 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2001 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
XXVI. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 17 години. 

1. Провежда се от 1 до 6 май в к.к. Албена в 7 кръга по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2001 г. и 

картотекирани в БФШ 1928. 

3. Срок за заявки – 24 април. 
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4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 

 

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ОТБОРНИ 

 

 
I. Държавно отборно първенство за юноши до 18 г. 

1. Провежда се от 1 до 5 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезатели в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 31.12.2000 г. 

 
4. Разходите по участието на състезателите са за сметканашахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 24 август. 

 

 
II. Държавно отборно първенство за девойки до 18 г. 

1. Провежда се от 1 до 5 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезателки в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 31.12.2000 г. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 24 август. 

 

 
III. Държавно отборно първенство за момчета до 14 г. 

1. Провежда се от 1 до 5 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезатели в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 31.12.2004 г. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 24 август. 
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IV. Държавно отборно първенство за момичета до 14 г. 

1. Провежда се от 1 до 5 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезателки в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 31.12.2004 г. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 24 август. 

 

 
 

V. Държавно отборно първенство за момчета до 10 г. 

1. Провежда се от 1 до 5 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезатели в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 31.12.2008 г. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 24 август. 

 

 
VI. Държавно отборно първенство за момичета до 10 г. 

1. Провежда се от 1 до 5 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезателки в БФШахмат 1928. 

3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 31.12.2008 г. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 24 август. 
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НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – УСКОРЕН ШАХ 

 

 
МЪЖЕ И ЖЕНИ - ИНДИВИДУАЛНИ 

 

 
I. Държавно индивидуално първенство по ускорен шах за мъже 

1. Провежда се от 26 до 27 ноември в град София по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 17 ноември. 

 

 

 
 

II. Държавно индивидуално първенство по ускорен шах за жени 

1. Провежда се от 26 до 27 ноември в град София по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезателка. 

4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 17 ноември. 
 

 

 МЪЖЕ И ЖЕНИ – ОТБОРНИ 

 

 
I. Държавно отборно първенство по ускорен шах за мъже. 

1. Провежда се от 29 до 30 май в Кранево по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите – 4 състезатели и 2 резерви, като в отбора задължително трябва да бъде 

включен юноша до 20 г. 

4. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

6. Срок за заявки – 22 май. 

 

 
II. Държавно отборно първенство по ускорен шах за жени. 
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1. Провежда се от 29 до 30 май в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите – 3 състезателки и 1 резерва, като в отбора задължително трябва да бъде 
включена девойка до 20 г. 

4. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

6. Срок за заявки – 22 май. 

 

 
МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ИНДИВИДУАЛНИ 

 

 
I. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за юноши до 20, 18, 16, 14 и 12 г. 

1. Провеждат се от 5 до 6 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 

31.12.1998 г., 31.12.2000 г., 31.12.2002 г., 31.12.2004 г. и 31.12.2006 г., картотекирани в 

БФШ 1928. 

4. Срок за заявки – 1 април. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
II. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за девойки до 20,18, 16, 14 и 12 г. 

1. Провеждат се от 5 до 6 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезателка. 

3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 

31.12.1998 г., 31.12.2000 г., 31.12.2002 г., 31.12.2004 г. и 31.12.2006 г., картотекирани в 

БФШ 1928. 
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4. Срок за заявки – 1 април. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
III. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за момчета до 10 и 8 г. 

1. Провеждат се на 8 и 9 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 31.12.2008 г. и 

31.01.2010 г., картотекирани в БФШ 1928. 

4. Срок за заявки – 2 март. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за момичета до 10 и 8 г. 

1. Провеждат се от 8 до 9 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Контрола на игра: 20 минути + 5 секунди след всеки изигран ход на състезателка. 

3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 31.12.2008 г. и 

31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 1928. 

4. Срок за заявки – 2 март. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ОТБОРНИ 

 

 
I. Държавни отборни първенства по ускорен шах за юноши до 18 и момчета до 10 и 14 г. 

1. Провеждат се на 5 и 6 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система, в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезатели в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени съответно след 31.12.2000 г. , 31.12.2004 

и 31.12.2008 г. 
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4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 31 август. 

 

 
II. Държавни отборни първенства по ускорен шах за девойки до 18 и момичета до 10 и 14 г. 

1. Провеждат се на 5 и 6 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезателки в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени съответно след 31.12.2000 г., 

31.12.2004 и 31.12.2008 г. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 31 август. 

 

 

 

 

 
НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - БЛИЦ МЪЖЕ И ЖЕНИ - ИНДИВИДУАЛНИ 

 

 
I. Държавно индивидуално първенство по блиц за мъже 

1. Провежда се на 25 октомври в град София по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 17 октомври. 

 

 
II. Държавно индивидуално първенство по блиц за жени 

1. Провежда се на 25 октомври в град София по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя научастничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ 1928. 
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3. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезателка. 

4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 17 октомври. 

 

 
МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНИ 

 

 
I. Държавно отборно първенство по блиц за мъже. 

1. Провежда се на 29 май в Кранево по швейцарска система. 

2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите – 4 състезатели и 2 резерви, като в отбора задължително трябва да бъде 

включен юноша до 20 г. 

4. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

6. Срок за заявки – 22 май. 

 
 

II. Държавно отборно първенство по блиц за жени. 

1. Провежда се на 29 май в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост от броя на 

участничките. 

2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите – 3 състезатели и 1 резерва, като в отбора задължително трябва да бъде 

включена девойка до 20 г.  

4. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, редовни членове 

на БФШ 1928. 

6. Срок за заявки – 22 май. 

 

 
МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ИНДИВИДУАЛНИ 

 

 
I. Държавни индивидуални първенства по блиц за юноши до 20, 18, 16, 14 и 12 г. 

1. Провеждат се на 7 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на участниците. 

2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 
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31.12.1998 г., 31.12.2000 г., 31.12.2002 г., 31.12.2004 г. и 31.12.2006 г., картотекирани в 

БФШ 1928. 

4. Срок за заявки – 1 април. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШахмат 1928. 

 

 
II. Държавни индивидуални първенства по блиц за девойки до 20, 18, 16, 14 и 12 г. 

1. Провеждат се на 7 април в град Асеновград по кръгова или швейцарска система в зависимост 

от броя на участничките. 

2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезателка. 

3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 31.12.1998 г., 

31.12.2000 г., 31.12.2002 г., 31.12.2004 г. и 31.12.2006 г., картотекирани в БФШ 1928. 

4. Срок за заявки – 1 април. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
III. Държавни индивидуални първенства по блиц за момчета до 10 и 8 г. 

1. Провеждат се на 10 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участниците. 

2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател. 

3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 

31.12.2008 г. и 31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 1928. 

4. Срок за заявки – 2 март. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
IV. Държавни индивидуални първенства по блиц за момичета до 10 и 8 г. 
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1. Провеждат се на 10 март в град Велико Търново по кръгова или швейцарска система в 

зависимост от броя на участничките. 

2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезателка. 

3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 31.12.2008 г. и 

31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 1928. 

4. Срок за заявки – 2 март. 

5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 

 ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ОТБОРНИ 

 

 
I. Държавни отборни първенства по блиц за юноши до 18 и момчета до 10 и 14 г. 

1. Провеждат се на 6 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система, в зависимост 

отбро на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 

своите състезатели в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени съответно след 31.12.2000 г. , 31.12.2004 

и 31.12.2008 г. 

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 31 август. 

 

 
II. Държавни отборни първенства по блиц за девойки до 18 и момичета до 10 и 14 г. 

1. Провеждат се на 6 септември в Кранево по кръгова или швейцарска система в зависимост от 

броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезателки в БФШ 1928. 

3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени съответно след 31.12.2000 г., 

31.12.2004 и 31.12.2008 г. 

4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

5. Срок за заявки – 31 август. 

 

 
НАЦИОНАЛНИ КУПИ 
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I. Национална индивидуална купа за мъже - „Георги Трингов”. 

1. Провежда се от 3 до 10 февруари в град Пловдив. 

2. Право на точкуване имат само резутатите на състезатели, картотекирани в клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
II. Национална  индивидуална купа по класически  шах- „Ивис” – момчета и 

момичета 10 и 14 г. 

1. Провежда се от 5 до 6 януари в град София. 

2. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
III. Национална индивидуална купа по класически шах - „Търновско царство” – момчета и 

момичета 8, 10, 12, 14 г. 

1. Провежда се от 6 до 9 юни в град Велико Търново. 

2. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 
IV. Национална индивидуална купа рапид и блиц – „Стоян Иванов“ 

1. Провежда се от 26 до 28 юли в град Шумен. 

 
2. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

V. Национална индивидуална купа рапид и блиц – „Мемориал Димитър Георгиев“ 

1. Провежда се от 9 до 10 ноември в град Петрич. 

2. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 

членове на БФШ 1928. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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3. На ДИП за момчета и момичета, юноши и девойки, всеки състезател може да участва само в 

неговата или следваща възрастова група с предварителна заявка. 

1. В състезанията от Държавния Спортен Календар на Българска федерация по шахмат 1928 

(БФШ 1928) имат право на участие само състезатели и отбори от шахматни клубове, членове на 

БФШ 1928, регистрирани в Министерство на младежта и спорта (ММС) или такива в процес на 

регистриране. 

2. Всички състезания от Държавния Спортен Календар се провеждат съгласно нормативните 

документи на БФШ 1928 и ММС. 

3. Годишният членски внос на шахматните клубове се внася до 31.03.2019 г. 

4. Внасяне на годишния членски внос на шахматните клубове след 31.03.2019 г. се извършва в 

двоен размер в срок до 30.06.2019 г. 

5. Шахматни клубове, приети за членове на БФШ 1928 след 31.03.2019 г. внасят редовен 

годишен членски внос. 

6. Картотекиране на минимум 10 състезатели (съгласно новия ЗФВС и Програмата за РСК на 

ММС) към шахматни клубове за годината се извършва до 31.03.2019 г. 

7. Картотекиране на състезатели след 31.03.2019 г. се извършва в двоен размер, ако съответният 

шахматен клуб е картотекирал по-малко от 10 състезатели към 31.03.2019 г. 

8. Шахматни клубове, приети за членове на БФШ 1928 след 31.03.2019 г. картотекират редовно 

състезателите си за годината. 

9. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от един шахматен клуб в друг се извършва до 

01.05.2019 г. (мъже и жени, ветерани – мъже и жени) и до 01.08.2019 г. (момчета и момичета, 

юноши и девойки).Трансфер (преотстъпване) на състезатели от един шахматен клуб в друг след 

01.05.2019 г. (мъже и жени, ветерани – мъже и жени) и след 01.08.2019 г. (юноши и девойки) се 

извършва в двоен размер. 

10. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от шахматни клубове, приети за членове на БФШ 

1928 след 01.05.2019 г. (мъже и жени, ветерани– мъже и жени) и след 01.08.2018 г. (юноши и 

девойки,) трансферират (преотстъпват) редовно състезателите си за годината. Състезатели от 

страни извън ЕС заплащат 200 лв., а тези от страни от ЕС се третират като българските. 

11. Трансфер (преотстъпване) при момчета и момичета, юноши и девойки се позволява 

максимум на 1 състезател във възрастова група, а при мъже и жени, сеньори и сеньорити 

максимум 2 състезатели. 

12. Всички държавни индивидуални шампиони за 2019 година са освободени от такси, за трите 

подготвителни турнири от ДСК за 2019 г. 

13. Основните критерии за определяне на участниците в национални отбори са: участие и 

класиране на ЕП и СП; участие и класиране на ДИП; ФИДЕ звания и ФИДЕ Ело. Подробно 

критериите се определят от съответните Комисии и одобряват от УС на БФШ 1928, не по-късно от 

30.04.2019 г. 
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14. Основните критерии за определяне на спортисти за ПРСВП (Програма за развитие на спорта 

за високи постижения) са: участие и класиране на ЕП и СП; участие и класиране на ДИП; ФИДЕ 

звания и ФИДЕ Ело. Подробно критериите се определят от съответните Комисии и одобряват от 

УС на БФШ 1928, не по-късно от 31.10.2019 г. 

15. Съдийският състав на всички състезания от ДСК за 2019 година се утвърждава от УС на 

БФШ 1928. 

16. Годишният членски внос на съдиите се внася до 31.03.2019 г. 

17. Внасяне на годишния членски внос на съдиите след 31.03.2019 г. се извършва в двоен 

размер. 

18. Техническите конференции на Държавните индивидуални и отборни първенства започват в 

13:00 ч. 

19. Заявяване на участие в съответния турнир се извършва от шахматните клубове при спазване 

на срока на заявки на съорганизатора на състезанието. Не се допускат за участие неспазилите 

това изискване. 

20. Подаването на регистрационните карти за участие в конкретно състезание приключва един 

час преди обявеното време за начало на техническата конференция. Неподалите регистрационни 

карти в горепосочения срок състезатели могат да бъдат допуснати до участие в състезанието от 

главния съдия само при изключителни обстоятелства. 

21. Управителният съвет на БФШ 1928 си запазва правото на промени по Спортния 

Календар и Наредбата на БФШ 1928 за 2019 година. 

22. Тази  Наредба е неразделна част от Спортния Календар на БФШ 1928 за 2019 г. 
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