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РЕГЛАМЕНТ 
 
 
 

 

НА ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО 

КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ 

ЗА МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА ДО 8 И ДО 10 ГОДИНИ 
03 - 08.06.2017 Г., ГРАД ПЛЕВЕН 

 
 
 
 
 

 

1.  ОРГАНИЗАТОРИ:  Община  Плевен,  Общински съвет Плевен,  хотел  БАЛКАН,  СКШ 

„Спартак Плевен XXI“ и Българска федерация по шахмат 1928. 

2.   ЦЕЛ   И   ЗАДАЧИ:   Първенствата   се   провеждат   с   цел   излъчване   на държавните  

шампиони  по  класически  шахмат  за  момичета  и  момчета  до  8 и до 10 години за 2018 

година. 

3. ДАТА И МЯСТО: 03 – 08.06.2018 г., гр. Плевен, хотел БАЛКАН. 

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенствата ще се проведат: 

                         Момчета до 8 години: Швейцарска система в 9 кръга. 

  Момичета до 8 години: Швейцарска система в 7 кръга. 
  Момчета до 10 години: Швейцарска система в 9 кръга. 

  Момичета до 10 години: Швейцарска система в 7 кръга. 

5.  КОНТРОЛ  НА  ВРЕМЕТО  ЗА  ИГРА:  Контролата  за  игра  е  90  минути  за 

завършване  на  партията  с  допълнително  време  по  30  секунди  преди  всеки изигран ход, 

считано от първия. 

6. ШАХМАТНИ  ЧАСОВНИЦИ:  Времето за игра  ще  се  измерва с  електронни 

шахматни часовници DGT XL. 

7.  УЧАСТНИЦИ:  Право  на  участие  имат  всички  български  състезателки  и 

състезатели, членове  на  лицензирани  клубове,  картотекирани  в  БФШ 1928 за 2018 година 

и подали предварителна заявка за участие до 28.05.2018. 

  До 8 години – родени на/след 01.01.2010 г. 

  До 10 години - родени на/след 01.01.2008 г.
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8. ПРОГРАМА: 
 

 

За турнирите в 9 (девет) кръга
 
 

Дата        Месец             Ден                    Час                                  Кръг 
 

3              юни             неделя             До 12:30                     Регистрация 
 

3              юни             неделя                13:00           Техническа конференция 
 

3              юни             неделя              15:00                            I-ви кръг 
 

4              юни          понеделник          09:00                           II-ри кръг 
 

4              юни          понеделник          15:00                           III-ти кръг 
 

5              юни          вторник                09:00                           IV-ти кръг 
 

5              юни          вторник                15:00                           V-ти кръг 
 

6              юни          сряда                     09:00                           VI-ти кръг 
 

7              юни          четвъртък             09:00                           VII-ти кръг 
 

7              юни          четвъртък             15:00                          VIII-ми кръг 
 

8              юни          петък                     09:00                           IX-ти кръг 
 

8              юни          петък                     13:00                      Официално закриване 
 
 
 
 

За турнирите в 7 (седем) кръга 
 

Дата        Месец             Ден                    Час                                  Кръг 
 

3              юни             неделя             До 12:30                     Регистрация 
 

3              юни             неделя                13:00                  Техническа конференция 
 

3              юни             неделя                15:00                            I-ви кръг 
 

4              юни          понеделник          15:00                           II-ри кръг
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5              юни           вторник              15:00                           III-ти кръг 
 

6              юни           сряда                  09:00                           IV-ти кръг 
 

6              юни           сряда                  15:00                           V-ти кръг 
 

7              юни           четвъртък           09:00                          VI-ти кръг 
 

8              юни           петък                  09:00                          VII-ми кръг 
 

8              юни           петък                  13:00                      Официално закриване 
 

 
Забележка:  Главният  съдия,  при  необходимост  и  след  консултации  с  БФ Шахмат1928   

и   домакините,   може   да   направи   промяна   в   предварителната програма, за което 

състезателите следва да бъдат предварително уведомени. 

9.  КЛАСИРАНЕ:  Класирането  е  в  зависимост  от  броя  на  спечелените  точки. 

В  случай  на  равенство  се  прилагат  следните  допълнителни  показатели  за определяне на 

по-предно място: 

9.1. Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група. 

9.2. Редуциран Бухолц (-1). 

9.3. Бухолц. 

9.4. Зонеборн - Бергер. 

9.5. По-голям брой победи. 
 

Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри в утвърдения от 

ФИДЕ специализиран софтуер „Swiss Manager”. 

10.   ВАЛИДНОСТ   НА   ПЪРВЕНСТВАТА:   Първенствата   до   10   години   са валидни 

за международен и български рейтинг, а до 8 години - за български рейтинг. 

11.  НАГРАДИ:  Класиралите  се  на  първо,  второ  и  трето  място  получават 

съответно златен, сребърен и бронзов медал.   Победителят   получава купа на шампион на 

България за 2018 г. 

При   равенство   в   точките    наградите   не   се   делят,   а   се   дават   в зависимост 

от класирането по допълнителните показатели. 
12. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Лекар на турнира е д-р Романов. 

13. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: 

Турнирен директор – Георги Павлов 

(Технически директор на БФШ 1928) 

Главен съдия : Димитър Илиев, Международен съдия на ФИДЕ 

Зам.-главни съдии : Петьо Маринов – съдия на ФИДЕ,  Чавдар Андреев - 

Национален съдия.  

Помощник съдия: Лаура Маринова , Технически сътрудник: Михаил Гигов 
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Решенията  на  съдийското  ръководство  са  задължителни,  но  могат  да бъдат 

обжалвани пред Турнирен комитет в състав: 

Председател: 

Членове: 

Резерва: 

Контестации  се  подават  не  по-късно  от  30  минути  след  завършване  на 

кръга,   придружени   от   такса   в   размер   50   (петдесет)   лв.   Решението   на Турнирния    

комитет    е    окончателно.    В    случай,    че    контестацията    бъде уважена   сумата   се   

връща   на   състезателя   незабавно.   В   случай,   че   бъде отхвърлена, сумата остава в полза 

на организаторите. 

14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

14.1.    Всички   състезатели   са   длъжни   да   спазват    Правилника   на шахматната  

игра  и  настоящия  регламент  и  да  изиграят  своите  партии  в духа на „феърплей” (честна 

игра). 

14.2.  Турнирите  се  провеждат  по  Правилника  на  шахмата  на  ФИДЕ, 

валиден от 01.01.2018 г.  

14.3.  При  обявяването  на  началото  на  кръга  от  главния  съдия,  всеки състезател, 

който не се е явил пред шахматната си дъска до 15-тата минута, ще   загуби   служебно   

партията   си   незабавно.   Времето   за   изчакване   на състезателите е 15 (петнадесет) 

минути. 

14.4.  Разговорите  между  състезатели,  между  състезатели  и  треньори  и други лица 

по време на партиите е забранено. 

14.5. По време на игра всеки състезател е длъжен да записва правилно 

собствените  си  ходове  и  тези  на  противника  си,  ход  след  ход,  възможно най-четиво   с   

алгебрична   нотация,   върху   „бланката“.   Деца,   които   не   са навършили   7   години   

могат   да   бъдат   освободени   от   запис   по   време   на състезанието  ако уведомят  за  

това предварително  съдийския състав. В  този случай, ще  им  бъдат отнемани по  10 минути 

на  партия, от  общото  време  за мислене. 

14.6. Забранено е  да се записва ход предварително, освен за целите на рекламация за 

реми по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника на шахмата. 

14.7.  След  завършване  на  партията  състезателите  подписват  бланките с резултата 

и ги предават на съдийската маса. 

14.8. Бланките са собственост на организаторите. 

14.9. По време  на игра на състезателите е забранено да носят у себе си мобилен     

телефон,     други     електронни     средства     за     комуникация     или



ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА 

ДИП Стандартен шахмат за момчета и момичета до 8 и 10 год. Страница 5 

  

 

 

устройство     способно     да     подсказва     шахматни     ходове     в     зоната    на 

състезанието. 

Ако   се   докаже,   че   играч   е   внесъл   подобно   средство   в   зоната   на 

състезанието,  той  губи  партията,  а  противникът  му  печели.  Съдията  има право  да  

изисква  от  състезателите  да  допускат  инспекция  за  проверка  на техните    дрехи,    чанти    

или    други    предмети    в    определено    за    целта пространство    или    помещение.    

Съдията,    или    упълномощеният    от    него помощник,  който  проверява  състезателя,  

трябва  да  бъде  от същия  пол,  като проверявания.   Ако   състезател    откаже    да   

изпълнява   тези   задължения, съдията предприема мерки съгласно чл. 12.9. от Правилника 

на шахмата. 

14.10.  Забранено  е  да  се  разсейва  или  дразни  противника  по  какъвто и  да  било  

начин.  Това  включва  неоснователни  рекламации,  неоснователни предложения за реми или 

внасяне на източник на шум в игралното поле. 

14.11. Правилникът  на  ФИДЕ  за  шахматна  игра  е  на разположение  на 

състезателите. 

14.12.  Състезателите,  които са  завършили  своите  партии,  се  считат  за зрители и 

не им се разрешава да останат в игралното поле. 

14.13.    Снимки    със    светкавици    или    допълнително    осветление    се 

разрешават само в първите 5 минути от началото на всеки кръг. 

14.14.   Присъствието   на   треньори,   родители   и   ръководители   в игралната  

зала  след  изтичане  на  първите  5  минути  от  началото  на всеки кръг е забранено. 

14.15.   Зоната   на   състезанието   включва   залата   за   игра,   в   която   се провежда 

и тоалетните помещения. 

14.16.  Всички  състезатели  са  запознати  с  Регламента  и  се  задължават да го 

спазват. 
 
 
 
 
 

ГЛАВЕН СЪДИЯ: 

/Димитър Илиев   – Международен съдия на ФИДЕ/ 


