РЕГЛАМЕНТ
НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА

за сеньори и сеньорити
12 - 16 юни 2019 г., гр. Приморско
1. Цел и задачи:
Първенствата се провеждат с цел излъчване на държавните индивидуални шампиони за
сеньори и сеньорити във възрастовите групи: 50+ и 65+ години.
2. Организатори:
Първенствата се организират от: ШК „Ан Пасан”, ШК „ЦСКА“, БФШ 1928 и комплекс
„Дюни”, гр. Приморско. Директор на първенствата – Георги Павлов
3. Място и време на провеждане:
12 - 16 юни 2019 г. в конферентната зала на хотел „Приморско Дел Сол”, гр. Приморско
4. Право на участие:
Право на участие в група 50+ имат всички български шахматисти и шахматистки, родени
Преди 01.01.1970 г. и картотекирани в БФШ 1928, а в група 65+ могат да участват всички
български шахматисти и шахматистки, родени преди 01.01.1955 г. и картотекирани в БФШ
1928.
Заявките се приемат само на е-mail: anpasan@abv.bg
Моля подавайте три имена, години, ЕЛО и клуб.
Записване до 18:00 ч. на 07 юни 2019 г.
След тази дата няма да бъдат записвани нови участници!
Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chess-results.com
Регистрацията на участниците задължително трябва да бъде направена в указаното по
предварителната програмата време. Заявките на състезатели без регистрация няма да бъдат
валидни!
Всички състезатели трябва да разполагат с документ за годишен и/или периодичен
медицински преглед, който при необходимост да бъде представен пред РЗИ.
Първенствата са валидни за международен и български рейтинг по стандартен шахмат.
5. Система на провеждане:
Първенствата се провежда по Швейцарска система в 7 кръга или по кръгова система, в
зависимост от броя на участниците. Първенствата се провеждат в два турнира – един за
мъжете (за двете групи) и един за жените (за двете групи).
Стартовото подреждане на състезателите в турнирите по Швейцарска система
се извършва по: 1. Международен рейтинг в сила от 01.06.2019 г. 2. Български рейтинг в сила
от 01.05.2019 г. 3. Азбучен ред на фамилните имена на латиница. За кръговите турнири
стартовото подреждане е в зависимост от изтегления на техническата конференция жребий.
За съставяне на двойките за игра се използва програмата „Swiss Manager“.
6. Класиране:
Класирането е според набраните точки, като отделно се определя класирането за двете
групи, съответно за 50+ и 65+.
В случай на равенство в точките се тегли жребий между следните допълнителни показатели:
За първенство по Швейцарска система

1. Резултат между всички състезатели от същата точкова група
2. Бухолц (-1)
3. Бухолц

4. Брой победи
5. Зонеборн – Бергер

За първенство по Кръгова система
1. Резултат от срещите между всички състезатели от същата точкова група.
2. Зонеборн-Бергер (Сумата от точките на противниците, срещу които състезателят е
спечелил, плюс половината от точките на противниците, с които е завършил реми).
3. По-голям брой победи.
4. Система Койя (Броят на точките спечелени срещу всички състезатели, които имат 50% или
повече от възможните точки). Не се прилага разширената система Койя.
5. „ARRANZ“ система (при победа 1 т., при реми с белите – 0,4 т., при реми с черните – 0,6 т.,
при загуба – 0 т.)
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в
утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
7. Контрола на времето за игра:
60 мин. + 30 сек. на състезател за завършване на партия.
8. Програма
Сряда 12 юни 2019 г.
16:00 ч. - 16:40 ч. – Регистрация
16:45 ч. – Техническа конференция
17:00 ч. – 1-ви кръг

Петък 14 юни 2019 г.
9:00 ч. – 4-ти кръг
13:30 ч. – 5-ти кръг

Четвъртък 13 юни 2019 г.
9:00 ч. – 2-ри кръг
13:30 ч. – 3-ти кръг

Събота 15 юни 2019 г.
9:00 ч. – 6-ти кръг

Неделя 16 юни 2019 г.
9:00 ч. – 7-ти кръг
12:00 ч. – Награждаване и закриване
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави промени в
програмата на турнира. Състезателите следва да са своевременно уведомени за евентуални
промени.
9. Награди:
Основни награди:
Сеньори 50+:
I-ва златен медал и купа
II-ра сребърен медал
III-та бронзов медал

Сеньори 65+:
I-ва златен медал и купа
II-ра сребърен медал
III-та бронзов медал

Сеньорити 50+:
I-ва златен медал и купа
II-ра сребърен медал
III-та бронзов медал

Сеньорити 65+:
I-ва златен медал и купа
II-ра сребърен медал
III-та бронзов медал

Победителите в двата основни турнири получават право да участват на Световното за
сеньори 11-24 ноември в Букурещ, Румъния в съответната им възрастова категория.
https://www.fide.com/index.php?option=com_fidecalendar&view=fcalview&aid=1515

10. Съдийство: Главен съдия: WIM Ружка Генова – международен съдия на ФИДЕ
Пом. съдия: Петромир Панайотов
11. Медицинско обслужване: Доктор на турнира: д-р Румен Сефтерски
12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
12.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата от 01.01.2018 г., настоящия
Регламент и да изиграят своите партии в духа на „феър плей” (fair play).
12.2. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица
са забранени.
12.3. Времето за изчакване, съгласно чл. 6.7.b, е 15 (петнадесет минути) минути. Само за първи
кръг – 30 минути.
Записването на ходовете е задължително до края на партията. След завършване на партията
състезателите подписват бланките с резултата и ги предават на съдийската маса. Бланките са
собственост на организаторите.
12.4. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация по чл. 9.2
и 9.3 от Правилника за шахматната игра.
12.5. На състезателите се забранява да напускат „зоната на състезанието” без разрешение на съдията.
На играча, който е на ход, се забранява да напуска игралното поле без разрешение на съдията.
12.6. По време на игра на състезателите 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.
Регламентът на състезанието може да разрешава такива устройства, напълно изключени, да се
поставят в чанта на състезателя. На състезателя не се разрешава да носи чантата, съдържаща
такова устройство, без разрешение на съдията.
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.
Състезателят трябва да информира съдията преди началото на кръга, в случай че напълно изключен
мобилен телефон или каквото и да е електронно средство за комуникация, или друго устройство,
което може да подсказва ходове е в неговата/нейната чанта.
12.7. 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 Б от същите правила.
12.8. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 мин.
12.9. Правилникът на ФИДЕ за шахматна игра е на разположение на състезателите.
12.10.
Състезателите, които са завършили своите партии се считат за зрители и не им се
разрешава да останат в игралното поле.
12.11.
Зоната на състезанието включва залата за игра, в която се провежда и тоалетните
помещения.
12.12.
Всички състезатели са запознати с Регламента и се задължават да го спазват.
Организаторите от БФШ 1928 си запазват правото за промени по Програмата на
Регламента при необходимост.
13. Настаняване:
В хотел „Дюни”, хотел „Дюни-2” и хотел „Дюни-3”
Цени с нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек 12 - 16 юни 2019 г.
За допълнителна информация: Георги Павлов 088 863 6986, или на email: g.v.pavlov@abv.bg

- 30,00 лв.

