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РЕГЛАМЕНТ 

ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧИЛИЩНИ ПЪРВЕНСТВА    

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

   ДО 7, 9, 11, 13, 15 И 17 ГОДИНИ  ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ 

                                                  Град  ДОБРИЧ,  21 - 25.03.2020 г. 

 

1. ОРГАНИЗАТОР:  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 

 Домакини :  Община град Добрич  и ЦСО - ШК Енергия 21 

 

               ДАТА  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  21 – 25.03.2020 г.,  
                                Висше училище по мениджмънт - гр. Добрич 
 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:  

        А. Мащабно навлизане на шахматната игра в детските градини и училищата; 

        Б. Синхронизиране на държавен спортен календар на БФШ 1928  с  календарите на ФИДЕ  и ЕШС. 

 

3. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:  

Спортната проява  е по класически шахмат. Провежда се по швейцарска система.  

Жребият се извършва  с компютърна програма „Swiss Manager”. 

 Турнирите за момчета и юноши до  7, 9, 11, 13, 15 и 17  години: са  в 7  кръга или  по кръгова 

система в зависимост от броя на участниците; 

  Турнирите за момичета и девойки до  7, 9, 11, 13, 15 и 17  години: са  в 7  кръга или  по 

кръгова система в зависимост от броя на участничките; 

 Забележка : Организаторите си запазват правата да обединяват в общи турнири  

участниците, ако са по-малко от 4 в турнир, като се запазва класирането по възраст и пол. 

 

4. КОНТРОЛА НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА:  Контролата за игра е 60 минути за завършване на партията   

с допълнително време 30 секунди на ход, считано от първия ход. 

5. ЕЛЕКТРОННИ ЧАСОВНИЦИ  И  ШАХМАТНИ КОМПЛЕКТИ: Времето за игра  се измерва с  

електронни часовници  DGT XL   и  шахматни комплекти Стаунтон осигурени от домакините.  

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:                                                                                                                         

      Всички  спортисти, от шахматни клубове, членуващи в БФШ 1928 и редовно картотекирани 

за 2020 г. Всеки спортист  представя  служебна бележка  от детската градина или  училището. 

Шахматните клубове могат да картотекират   спортисти само с българско и/ или с българско и  

друго гражданство,  които се обучават в детски градини и училища в страната и  чужбина.  

Водачи на участниците  са лица с педагогическа правоспособност.  Необходимо е  участниците 
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в проявата да спазят  разпоредбите в НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за 

извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна 

дейност  на МЗ  и ММС. 

 

7. ПРОГРАМА 

ПРОГРАМА  
  7 кръгови турнири   

ДЪРЖАВНИ 
ИНДИВИДУАЛНИ 

УЧИЛИЩНИ ПЪРВЕНСТВА  

ГРАД ДОБРИЧ 

ДАТА ЧАС КРЪГ 

 
21.03. 

До 11:00 Регистрация 

13:00 Техническа конференция  
ДИУП  

14:00 Първи кръг 

22.03. 
14:00 
17:00 

Втори кръг 
Трети кръг  

 23.03. 
                     14 :00         Четвърти  кръг 

 

24.03 

 
14 :00 
17:00 

       
 Пети  кръг 

      Шести  кръг  
 

24.03. 

 
18:00 

ОТКРИТА  ДИСКУСИЯ                                       
на Комисията ‘’Шах в 
училище’’,  БФШ 1928 
Горещи проблеми. 
Възможности за решение.  
Задачи. 

25.03.                      09 :00 Седми кръг   

25.03.                      12 :30 Закриване и награждаване  

 

              Забележка:  
Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат 1928 и домакините, може да 
направи промяна в предварителната програма, за което състезателите  се уведомяват 
предварително.    

                        
9.  ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА  

  Спортистите, победители в 12-те турнира са държавни  индивидуални  училищни шампиони  по 

класически шахмат за 2020 г. и  се обявяват от  ГМ Маргарита Войска, Спортен директор на БФШ 1928 

-   многократна държавна шампионка  за жени на България и Радислав Атанасов, Председател на 

комисията  ‘’Шах в училище при БФШ 1928’’.  На първо място се класира само един спортист. 



ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА 
 

Учениците и децата, както и техните треньори и учители  завоювали призови места   получават  

сертификат,  удостоверяващ  резултата на спортиста и приноса на треньора и учителя.    

             Допълнително  се прави извадково отборно класиране на училищата   на база точките  на 4-те  най – добри 

спортисти на възраст до 13 години   (Три момчета и едно момиче ) от едно и също училище.     

           Организаторите  ще изпратят покани за официалното откриване и закриване на  проявата,  писма и протокол  

с резултатите от крайното класиране и участие в дискусията на комисията ‘’ Шах в училище’’ при БФШ 1928   до 

Йордан Йорданов Кмет на град Добрич,  Красен Кралев Министър на младежта и  спорта, Красимир Вълчев  Министър 

на образованието и науката, Славчо Атанасов Председател на  парламентарна комисия по въпросите на децата, 

младежта и спортта,  Милена Дамянова Председател на парламентарната комисия по образование и науката 

.Покани до национални и други  медии на Република България. 

   

      10. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство 

в турнирите по швейцарска система се прилагат следните допълнителни показатели за определяне 

на по-предно място:  

 Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група.  

 Редуциран Бухолц (-1).  

 По-голям брой победи.  

  Бухолц -Медиана.  

  Зонеборн - Бергер. 

За турнирите по кръгова система се прилагат следните допълнителни показатели :  

Резултат между състезателите в същата точкова група  

Зонеборн – Бергер 

По-голм брой победи 

Система Коя с 50 и повече % 

Система „Аранж“ / за победа 1 т., за реми бели 0,4 т. – черни 0,6 т. за загуба 0 т./ 

Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри в утвърдения от 

ФИДЕ специализиран софтуер „Swiss Manager”. 

11. ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВАТА: Първенствата от 11 до 17  години са валидни за 

международен и български рейтинг, а до 9  години - за български рейтинг. 

12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:  

 Главен съдия :  Иван Стойнов, международен съдия на ФИДЕ.   

Заместник - главен  съдия   : Радислав Атанасов , международен съдия на ФИДЕ  

Двама помощници .......................................... ................................................ . 

Решенията на съдийското ръководство са  задължителни. Те могат да се обжалват пред 

турнирен комитет, избран на място в състав: Председател и Членове:                                 

............................................................................................................................. .... 

.................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .... 

.................................................................................................................................                                                       
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Контестации се подават не по-късно от 30 мин. след завършване на кръга, придружени от 

такса от 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирният комитет е окончателно. Ако 

контестацията бъде уважена сумата се връща. В случай, че е отхвърлена, сумата е в полза на 

организаторите. 

 

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:  

 Всички спортистии са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия 

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

 Турнирите се провеждат по Правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 01.01.2018 г.  

 При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всеки спортист, който не се е 

явил пред шахматната си дъска до 20-тата минута, губи служебно партията си . 

Времето за изчакване на спортистите е 20 (двадесет ) минути.  

 Разговорите между спортистите, между спортисти и треньори и други лица по време 

на партиите е забранено.  

 По време на игра всеки спортист е длъжен да записва правилно собствените си ходове 

и тези на противника, ход след ход, възможно най-четиво с алгебрична нотация, върху 

„бланката“. Деца, които не са навършили 7 години могат да бъдат освободени от запис 

, ако уведомят  предварително съдийския състав. В този случай, ще им бъдат отнемани 

по 10 минути на партия, от общото време за мислене.  

 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.  

 След завършване на партията състезателите подписват бланките с резултата и ги 

предават на съдийската маса.  

 Бланките са собственост на организаторите.  

 По време на игра на спортистите е забранено да носят у себе си мобилен телефон, 

други електронни средства за комуникация или 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. 

 Съдията има право да изисква от спортистите 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 

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

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

Правилника на шахмата.  

 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.  

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

 Спортистите, които са завършили своите партии, се считат за зрители и не им се 

разрешава да останат в игралното поле.  

 Присъствието на треньори, родители и ръководители в игралната зала след изтичане 

на първите 5 минути от началото на всеки кръг е забранено.  

 Зоната на състезанието включва залата за игра и тоалетните помещения.  
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  Всички  са запознати с Регламента и се задължават да го спазват.  

ГЛАВЕН СЪДИЯ : 

                         .......................................................................................... 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТУРНИРЕН КОМИТЕТ : 

.................................................................................................... 

 
       ЗАЯВКИ: 

       Срок за заявки  до   15 март  2020 г. 

       м.с. Тодор   Тодоров   +359 878 338 075   

        e-mail:   energy21_dobrich@abv.bg 

       В заявките се  посочват: 

1.Трите имена на спортистите на латиница , година на раждане. Спортисти с международен рейтинг  

се изписват така, както са в международната ранг листа на ФИДЕ 2. Международни  рейтинги и 

идентификационни номера (FIDE рейтинг). 

3. За кой клуб се състезава, по (картотека в БФШ 1928). Група  (7 /9 /11 /13 /15 /17 г.). 

 

      НАСТАНЯВАНЕ: 
       Спортистите и  придружаващите лица  се настаняват по техен избор в  хотели,  вили, 

общежития  и   частни квартири  на територията на град Добрич.  Допълнителна информация  

по телефона  на председателя на  спортния клуб, домакин на проявата. 

       Студентски общежития  колеж  -    Павлина Алексиева  0885 398 658 

Хотел България: +359 885 993883,  Хотел Грийн палас ++359 58 603 622, 601 077,            Хотел 

Резиденция  0885 929 544, Смеен хотел  хан Старият Добрич - 888 13 12 44  Хотел Вила Ди 

Полета +359 (58) 84-90-00 +359 (58) 84-90-04,  Хотел Тиара  +359(87)968 6896,   Парк Хотел 

Изида, Хостел Изида 2, GSM: 0886 808 093.  

      Град Добрич разполага  с  редица места за настаняване, които зависят  според финансовите 

изисквания и  възможности на ползвателите.  

      ДОМАКИНИТЕ за целите на проявата   осигуряват  - лекар от центъра за спешна 

медицинска помощ  в гр. Добрич,  охрана от полицията в гр. Добрич,  безплатна зала за 

проявата  и интернет за ползване от участниците, както и безплатно настаняване на 

четирима съдии   в центъра на град Добрич  
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