БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

РЕГЛАМЕНТ
НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА
ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА
до 08 и 10 години
Априлци 09.08 - 14.08.2020г.
СТАНДАРТЕН ШАХМАТ
УСКОРЕН ШАХМАТ
БЛИЦ

09.08 - 14.08.2020 г.
14.08 - 15.08.2020 г.
16.08.2020 г.

1.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Първенствата се провеждат с цел излъчване на
индивидуалните шампиони на България по шахмат за момичета и момчета до 8 и 10
години за 2020г.
2. ОРГАНИЗАТОРИ: Организатори на първенствата са Българска Федерация
по Шахмат 1928 и Шахматен клуб “Асеневци” – Велико Търново.
3. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенствата ще се проведат от 09 до
16 август 2020 г. в гр. Априлци, хотел „Априлци“.
4.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенствата при момичетата и момчетата се
провеждат по Кръгова система за първенства с до 8 участници и Швейцарска система
в 6 или 7 кръга в зависимост от броя на участниците.
Турнирите по стандартен шахмат ще се проведат по Швейцарска система в 6
кръга за момичета до 08 и 10 години и в 7 кръга за момчета до 08 и 10 години.
Стартовото подреждане на състезателите в турнирите по швейцарска система се
извършва по:
1. Международен рейтинг в сила от 01.08.2020г.
2. Български рейтинг в сила от 01.07.2020г.
3. Азбучен ред на фамилните имена на латиница.
Подреждането на състезателите в първенствата по кръгова система е по реда на
изтегления номер при жребия.
За съставяне на двойките за игра се използва утвърдената от ФИДЕ компютърна
програма SWISS MANAGER. Играе се с електронни шахматни часовници.
5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е следната:
СТАНДАРТЕН ШАХМАТ - 90 минути до края на партията, с добавяне на
30 секунди на ход преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
УСКОРЕН ШАХМАТ - 15 минути до края на партията, с добавяне на 10
секунди на ход преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
БЛИЦ - 3 минути до края на партията, с добавяне на 2 секунди на ход
преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
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6.УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат всички български състезатели и
състезателки, от шахматни клубове членуващи в БФШ 1928 и редовно картотекирани,
които са подали заявка в срок до 03.08.2020 г. на dayan_ninov@abv.bg и
tsvetagalunova@abv.bg .
Възрастови групи:
до 8 години - родени след 31.12.2011 г.
до 10 години – родени след 31.12.2009 г.
Заявката трябва да бъде писмена и да включва: три имена на състезателя, FIDE ID
(ако има), дата на раждане, за кой клуб се състезава, в кои турнири ще участва.
Всеки състезател е необходимо да представи документ за медицински преглед.
Състезатели със симптоми на заболяване няма да се допускат до участие.
7. ПРОГРАМА
ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИТЕ ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ В 7 КРЪГА:
09.08.2020 (неделя)
11:00-12:30 Регистрация на
участниците
13:00 - Техническа конференция
15:30 – първи кръг
10.08.2020 (понеделник)
10:00– втори кръг
16:00 – трети кръг
11.08.2020 (вторник)
10:00 – четвърти кръг

12.08.2020 (сряда)
10:00 – пети кръг
13.08.2020 (четвъртък)
10:00 – шести кръг
14.08.2020 (петък)
09:30 – седми кръг
14:00 – официално закриване и
награждаване на победителите

ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИТЕ СТАНДАРТЕН ШАХМАТ В 6 КРЪГА:
09.08.2020 (неделя)
11:00-12:30 Регистрация на участниците
13:00 - Техническа конференция
15:30 – първи кръг
10.08.2020 (понеделник)
10:00 – втори кръг
11.08.2020 (вторник)
10:00 – трети кръг
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12.08.2020 (сряда)
10:00 – четвърти кръг
13.08.2020 (четвъртък)
10:00 – пети кръг
14.08.2020 (петък)
09:30 – шести кръг
14:00 – официално закриване и
награждаване на победителите
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ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИТЕ ПО УСКОРЕН ШАХМАТ:
14.08.2020 (петък)
11:00-12:30 Регистрация на
участниците
14:30 - Техническа конференция
15:00 – първи кръг
16:00 – втори кръг
17:00 – трети кръг

15.08.2020 (събота)
09:00 – четвърти кръг
10:00 – пети кръг
11:00 – шести кръг
12:00 – седми кръг
13:30 – официално закриване и
награждаване на победителите

ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИТЕ ПО БЛИЦ:
15.08.2020 (събота)
11:00-12:30 Регистрация на
участниците
14:00 - Техническа конференция
16.08.2020 (неделя)
09:00 – първи кръг
09:30 – втори кръг
10:00 – трети кръг

10:30 – четвърти кръг
11:00 – пети кръг
11:30 – шести кръг
12:00 – седми кръг
12:30 – официално закриване и
награждаване на победителите

На техническите конференции предварително обявената програма може да
претърпи изменение във връзка със системата за игра и броя на кръговете
Главният съдия, съвместно с организаторите може да променя така обявената
програмата при необходимост, като предварително уведоми участниците .
8.КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от набраните точки. В случай на
равенство се прилагат следните допълнителни показатели:
За първенствата по швейцарска система
1. Резултат между състезателите от същата точкова група
2. Бухолц-1
3. Бухолц
4. По-голям брой победи
5. Зонеборн-Бергер

За първенствата по кръгова система
1. Резултат от срещите между състезателите 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.
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9.ВАЛИДНОСТ
Първенствата във възрастовите групи до 10 г. са валидни за международен и
български рейтинг по стандартен шахмат.
10.СЪДИЙСТВО: Първенствата се ръководят от следния съдийски състав :
Главен съдия: IA Илияна Полендакова
Зам.главни съдии: NA Даян Нинов, NA Цвета Галунова
Решенията на съдийския състав могат да бъдат обжалвани пред турнирен комитет в
състав:
Председател: IA Венета Петкова и членове: FA Ани Манева и NA Иво Владимиров
Резервни членове: FM Боян Тонков
Контестации срещу съдийски решения се подават не по-късно от 30 минути след
съдийското решение, при внесена такса в размер на 50 лв. Таксата трябва да се връчи
на председателя на турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, то сумата
ще бъде върната веднага. Ако контестацията бъде отхвърлена, то сумата остава в полза
на БФ Шахмат 1928. Решението на Турнирния комитет е окончателно.
11.НАГРАДИ: Класиралите се на първо, второ и трето място състезателки и
състезатели се награждават с медали. Шампионите в стандартния шахмат получават
и купи. Шампионите получават квота за участие в Световното първенство на ФИДЕ в
съответната възрастова група, което ще се проведе в Батуми, Грузия (18-31.10.2020 г.)
12. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Медицинско обслужване е осигурено.
13.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
13.1. 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).
13.2. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори
и други лица са забранени.
13.3. Времето за изчакване, съгласно чл. 6.7.2. е двадесет минути.
Ако след изтичането на 20 минути от началото на кръга, състезател не се е явил пред
шахматната си дъска, той ще загуби служебно партията си.
Ако след изтичането на 20 минути от началото на кръга и двамата състезатели не са
се явили пред шахматната дъска и двамата ще загубят служебно партията си.
13.4. Записването на ходовете при стандартният шахмат е задължително до края на
партията. След зарвъшване на партията състезателите подписват бланките с
резултата и ги предават на съдийската маса.
13.5. Членовете от Приложение G на Правилника на шахматната игра не се прилага
при тази времева контрола.
13.6. 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.
13.7. 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.
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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.
13.8. Правилникът на ФИДЕ за шахматна игра е на разположение на състезателите.
13.9. Състезателите, които са завършили своите партии се считат за зрители и не им се
разрешава да останат в игралното поле.
13.10. Зоната на състезанието включва залата за игра, в която се провежда и тоалетните
помещения.
13.11. Всички състезатели са запознати с Регламента и се задължават да го спазват.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19:
• Лекар ще проверява температурата на всеки състезател.
• Игралната зала ще се дезинфекцира всеки ден.
• Всички шахматни дъски и часовници ще бъдат почиствани след всяка игра
• Ще се контролира социалното разстояние
• Само съдии и състезатели, които играят, се остават в игралната зала
• Маските са препоръчителни




Главен съдия :
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