БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

РЕГЛАМЕНТ
НА ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА

ПО ШАХМАТ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ
Кранево, 23.05-30.05.2019г.
1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Да излъчат отборите шампиони на България по шахмат мъже и жени за 2019г.
2. ОРГАНИЗАТОР
Първенствата се организират от БФ Шахмат 1928 и ШК „Каиса”- гр.Варна.
3. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
ДОП по шахмат за мъже и жени се провежда от 23 до 30 май 2019 г. в Кранево.
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие имат всички отбори, подали заявка в срок и потвърдили участие преди
началото на техническата конференция. Отборите трябва да са заплатили годишния си членски
внос и картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат 1928. Допуска се участие на 2 отбора от
един клуб. В този случай се прави дирижиран жребий в първия кръг като тези два отбора се
срещат помежду си. Право на медал има само един отбор от даден клуб.
Всички състезатели трябва да разполагат с документ за периодичен годишен медицински
преглед, който при необходимост да бъде представен пред РЗИ.
5. СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ
5.1. Отборите са съставени, съгласно Наредбата за провеждане на състезания от ДСК за 2019г.,
както следва:
 Мъже - 4 основни състезатели и 2 резерви, като в отбора задължително трябва да бъде
включен юноша до 20 г.
 Жени – 3 основни състезателки и 1 резервa, като в отбора задължително трябва да бъде
включена девойка до 20 г.
5.2. Всички състезатели следва да са картотекирани в БФ Шахмат 1928 към клуба, от чието
име ще се състезават. Преотстъпването на картотекирани състезатели от друг клуб се
разрешава, съгласно Наредбата на БФ Шахмат 1928.
5.3. Редът, по който се подреждат състезателите в основния тимов лист е свободен, независим
от рейтинга им.
5.4. Ако в състава на основния тимов лист на един отбор има по-малко състезатели от броя на
дъските, състезателите се подреждат по дъските от първата надолу.
5.5. Свободни могат да бъдат само последните дъски.
5.6. Участието на един отбор в срещата е редовно, ако в обявения начален час за кръга се явят
най-малко двама състезатели от отбора.
6. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ
6.1. Първенствата се провеждат по кръгова или швейцарска система в 6 или 7 кръга, в
зависимост от броя на участващите отбори, което ще се определи на техническата конференция.
6.2 Стартовите номера на отборите се определят по следния начин:
 При кръгова система - чрез жребий
 При швейцарска система - в зависимост от средният международен рейтинг на
четирите най-високи рейтинги, независимо дали са на основните състезатели или на
резервите за швейцарска система. В случай че състезателите нямат международен
рейтинг, те участват с българския.
7. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА
За определяне на двойките ще се използва утвърдената от ФИДЕ програма "Swiss Manager".
8. КЛАСИРАНЕ
При кръгова система:
8.1. Класирането е на база мач-точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за равен мач и 0 точки
при загуба. В случай на равенство в спечелените мач-точки се прилагат следните допълнителни
показатели:
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8.2. Общ брой на спечелените точки от партиите.
8.3. Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките.
8.4. Зонеборн-Бергер за отборни турнири
8.5. Система Берлин.
8.5. Ако и последният показател не може да определи класирането на два конкуриращи се
отбора, на по-предно място се класира отборът, който е играл на първа дъска с черните
фигури.
При швейцарска система:
8.1. Класирането е на база мач-точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за равен мач и 0 точки
при загуба. В случай на равенство в спечелените мач-точки се прилагат следните допълнителни
показатели:
8.2. Общ брой на спечелените точки от партиите.
8.3. Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките.
8.4. Бухолц
8.5. Зонеборн-Бергер за отборни турнири
Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри в утвърдената от
ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
9. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА
Времето за игра се измерва с електронни шахматни часовници.
За стандартния шахмат времето за игра е 90 минути на състезател до края на партията, с
добавяне на 30 секунди преди всеки изигран ход, което започва от първия ход. Записването на
ходовете е задължително до завършване на партията.
За ускорения шахмат времето за игра е 20 минути на състезател до края на партията, с добавяне
на 5 секунди преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
За блица времето за игра е 3 минути на състезател до края на партията, с добавяне на 2 секунди
преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
10. ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВОТО
Първенствата важат за международен и български рейтинг.
11. НАЧАЛО НА ОТБОРНАТА СРЕЩА
11.1. Ако след изтичането на 15 минути от началото на кръга, състезател не се е явил пред
шахматната си дъска, ще загуби служебно партията си.
11.2. 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.
11.3. Ако след изтичането на 15 минути от началото на кръга от единия отбор не се явят наймалко половината от състезателите, отборът губи всичките си партии в тази среща.
11.4. Ако след изтичането на 15 минути от началото на кръга и от двата отбора не се явят наймалко двама от състезателите, и двата отбора губят всичките си партии в тази среща.
12. ПРОГРАМА
СТАНДАРТЕН ШАХМАТ
Дата
23 май 2019
24 май 2019
25 май 2019
26 май 2019
27 май 2019
28 май 2019

Час
13:00
15:30
09:00
15:30
09:30
15:30
15:30
15:30
15:30
09:00
14:00

Кръг
Техническа конференция
I кръг
II кръг
III кръг
IV кръг
V кръг
VI кръг
VII кръг
Награждаване и закриване
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УСКОРЕН ШАХМАТ
Дата

29 май 2019

30 май 2019

Час
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
09:00
10:00
11:00
12:00

Кръг
Техническа конференция
I кръг
II кръг
III кръг
IV кръг
V кръг
VI кръг
VII кръг
Награждаване и закриване
БЛИЦ

Дата

29 май 2019

Час
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

Кръг
Техническа конференция
I кръг
II кръг
III кръг
IV кръг
V кръг
VI кръг
VII кръг
Награждаване и закриване

13. РОЛЯ НА КАПИТАНИТЕ НА ОТБОРИТЕ
13.1.Всички капитани са длъжни да предадат на съдиите подписан основен тимов лист.
13.2.За всеки кръг те предават тимов лист със състезателите, които ще участват в
съответния кръг в съответствие с уточнения график на техническата конференция.
13.3.Предаденият тимов лист трябва да съдържа 4 имена. В случай, че не се предаде тимов лист
за кръга, се счита, че отборът играе с основния си състав (по основния тимов лист), както е
регистриран за участие в първенството. Тимовите листове се предават на главния съдия,
който отбелязва часа на предаване на тимовия лист върху формуляра и се подписва.
13.4.Забраняват се капитанските договаряния на резултати.
13.5.Капитанът има право да посъветва състезателите от своя отбор да направят или приемат
предложение за реми или да предадат партията. Той може да каже на състезателя
„предложи реми“, „приеми реми“ или „предай партията“. На въпрос на състезател/ка,
трябва ли да приеме предложението за реми, капитанът е длъжен да отговори: “да”, “не”
или да предложи на състезателя сам да вземе решение. Всички разговори се провеждат в
присъствие на съдия.
13.6.След завършване на съответния кръг капитаните на отборите подписват протокол с
крайния резултат от кръга и предават протокола на главния съдия.
14. НАГРАДИ
Отборите, класирали се на първите три места, получават съответно златни, сребърни и бронзови
медали и купи.
15. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Илияна Полендакова, Международен съдия на ФИДЕ
Заместник главен съдия –
Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички участници, но могат да бъдат
обжалвани пред Турнирния комитет от капитана на отбора в писмен вид, не по-късно от 30
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минути след съдийското решение. Контестациите са придружени от такса в размер на 100 лв.
Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена,
сумата се връща на капитана незабавно. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на
БФ Шахмат 1928.
Турнирният комитет е в състав от 3 души:
Председател:
Членове:
Резерви:
16. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1.Държавните отборни първенства се провеждат по Правилника на шахмата на ФИДЕ от
01.01.2018г.
17.2.Времето за изчакване (чл. 6.7.1 от Правилника на шахматната игра на ФИДЕ), се
определя на 15 (петнадесет) минути от началото на кръга.
17.3. 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.
17.4.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.
17.5. 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.
17.6. Разрешава се такива устройства, напълно изключени, да се поставят в чанта на
състезателя. На състезателя не се разрешава да носи (премества) чантата, съдържаща
такова устройство, без разрешение на съдията.
17.7. 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.
17.8. Ако се докаже, че играч е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, той губи
партията, а противникът му печели.
17.9. 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.
17.10. 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.
17.11. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и
други лица са забранени.
17.12. Състезателите, които не играят или са завършили партиите си не се допускат в
игралното поле, с изключение на капитаните на тези отбори, които играят в момента.
17.13. Анализи могат да бъдат провеждани на определеното за целта място – извън
игралното поле и само след завършване на партията.
17.14. Състезателите, които са завършили своите партии, подреждат фигурите и напускат
игралното поле.
17.15. Забранено е изнасянето на шахматните часовници извън залата за игра.
17.16. Всички състезатели и капитани на отборите са запознати с регламента на
първенството и се задължават да го спазват.
Главен съдия: ..............................
(IA Илияна Полендакова)
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