РЕГЛАМЕНТ
ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧИЛИЩНИ ПЪРВЕНСТВА
ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ
Град Добрич, 24.09 - 27.09.2020 г.
1. ОРГАНИЗАТОР: Българска Федерация по Шахмат 1928
Домакини : Община град Добрич, шахматен клуб „Енергия 21”
2.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24.09. – 27.09.2020 г., гр. Добрич.

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
А. Навлизане на шахматната игра в детските градини и училищата на
Република България;
Б. Синхронизиране на държавния календар на БФШ 1928 с международните
календари на ФИДЕ и ЕШС.
4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Провеждат се 12 турнира в 7 кръга по швейцарска система или кръгова
система в зависимост от броя на състезателите.
Жребият ще се извършва компютърна програма „Swiss Manager” за:
 момчета и юноши на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 г.;
 момичета и девойки на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 г.
 Забележка : Организаторите си запазват правата да обединят в общи турнири ,
ако състезателите са по-малко от 4 в турнир, като се запазва класирането по
възраст.
5. КОНТРОЛА НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА:
6. Контролата за игра е 60 минути за завършване на партията с допълнително време
30 секунди на ход, считано от първия ход.
7. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра се измерва с часовници DGT XL.
8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Всички български състезатели, от шахматни клубове,
членуващи в БФШ 1928 с картотека за 2020 г.
Всеки състезател представя служебна бележка за 2020 г. от детската градина или
училището в което се обучава. Шахматните клубове могат да картотекират
допълнително състезатели с българско, както и с българско и друго гражданство ,
които се обучават в детски градини и училища в чужбина.

Водачите са лица с педагогическа правоспособност.
9.
ПРОГРАМА

ДЪРЖАВНИ
ИНДИВИДУАЛНИ
УЧИЛИЩНИ
ПЪРВЕНСТВА

ДОБРИЧ

ДАТА

ЧАС

КРЪГ

от 9: 00 до 11:00

Регистрация

13:00

Техническа конференция

14:00

Първи кръг

17:00

Втори кръг

24.09.

24.09.
9 :00

Трети кръг

14:00

Четвърти кръг

25.09.
9 :00

Пети кръг

14:00

Шести кръг

26.09.
27.09.
27.09.

09 :00

Седми кръг

13 :30

Закриване и
награждаване

Забележка: Главният съдия, при необходимост и след консултации със спортния
директор на БФШахмат 1928 и домакините, може да направи промяна в програмата.

1. КЛАСИРАНЕ:
Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство в
турнирите по швейцарска система се прилагат 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 допълнителните показатели са :
Резултат между състезателите в същата точкова група
Зонеборн – Бергер
По-голм брой победи
Система Коя с 50 и повече %
Система „Аранж“ / победа 1 т., реми бели 0,4 т. – черни 0,6 т. загуба 0 т./
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в
утвърдения от ФИДЕ специализиран софтуер „Swiss Manager”.
2. ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВАТА: Първенствата от 11 до 17 г. са валидни за
български рейтинг.
3. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Състои се от главен съдия IA Иван Стойнов, международен съдия на ФИДЕ и
трима съдии ...........................................................................................
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат
обжалвани пред Турнирен комитет, който ще бъде избран на техническата
конференция.
Състав:
Председател: .........
Членове: .............
Контестации се подават не по-късно от 30 мин. след завършване на кръга,
придружени от такса от 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е
окончателно. Ако контестацията е уважена, сумата се връща. В случай, че е
отхвърлена, сумата е в полза на организаторите.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
 Всички състезатели 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 състезател,
който не се е явил пред шахматната си дъска до 20-тата минута, губи
служебно партията си . Времето за изчакване на състезателите е 20 минути.
 Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица
по време на партиите е забранено.
 По време на игра всеки състезател е длъжен да записва правилно
собствените си ходове и тези на противника, ход след ход, възможно найчетиво с алгебрична нотация, върху „бланката“. Деца, които не са
















навършили 7 г. 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 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. Ако се
докаже, че играч е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, той
губи партията.
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.
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 играта е на разположение на състезателите.
Състезателите, 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.
Всички са запознати с Регламента и се задължават да го спазват.

НАГРАДИ:
Състезателите, класирани

на първо място в 12-те турнира се обявяват

за държавни

индивидуални училищни шампиони по класически шахмат за съответната възрастова група
и пол. Награждават се с купа, златен медал и диплом. Класираните на второ и трето място

се награждават със сребърен и бронзов медал и диплом. Всички треньори и учители, с
класирани състезатели на призовите места се награждават със сертификат.
Комисията Шах в училище

на БФШ 1928 ще предложи

с писмо необходимата

информация на спортния директор, г.м. Маргарита Войска, за да изпрати своевременно:
1. Покана и регламент на проявата до Красимир Вълчев , министър на МОН и Покана и
регламент до Красен Кралев, министър на ММС .

2. Предложение за подкрепа от министъра на МОН за участие в съответните прояви
на ФИДЕ или ЕШС през 2021 г. само на шампионите.
3. Списък на държавните индивидуални училищни шампиони за 2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКИ:
Срок за заявки до 20 септември 2020 г.
м.с. Тодор Тодоров +359 878 338 075
e-mail: energy21_dobrich@abv.bg

В заявките се посочват:
1.Трите имена на състезателите на латиница и дата на раждане. Състезатели 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, съгласно (картотека в БФШ 1928). В коя група ще се състезава
(7 /9 /11 /13 /15 /17 г.).
НАСТАНЯВАНЕ:
В гр. Добрич състезатели и придружаващи лица се настаняват на преференциални
цени в хотели с 1, 2 и 3 звезди.
Домакините за целите на проявата осигуряват подходящи зали, интернет за
ползване от участниците и придружаващите лица, настаняване на съдиите и постоянен
лекар през цялото времетраене на турнирите.

