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ПРОТОКОЛ № 4  (25.02.2023 г) 

 

Днес, 25.02.2023 г. (събота), чрез през платформата VIBER се проведе заседание № 4 на 

Съдийската комисия към БФШ 2022.  

В заседанието се включиха: 

1. IA Ружка Генова 

2. IA Светла Йорданова 

3. IA Христо Велчев  

4. FA Ивайло Стоянов 

5. NA Чавдар Андреев 

6. Пламен Станчев 

 

Не се включи почетният председател на СК IA Здравко Недев, както и NA Петромир 

Панайотов (резервен член) 

 

Заседанието протече при следния: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.  Разглеждане и одобряване на съдийски състави 

2.  Разни 

 

и бяха взети следните 

РЕШЕНИЯ: 

По т.1 от дневния ред: 

 

Председателят на СК  Ружка Генова информира съдийската комисия за постъпили две 

предложения за съдийски състави: 

 ДИП 08,10, 12  години Ускорен шахмат и Блиц и ДИП 14, 16 и 18 години – Ускорен 

шахмат и Блиц и че други предложения за одобряване на съдийски състави не  са 

постъпили. Гласуването да е поотделно за двете държавни първенства както следва: 

- предложение за ДИП 08, 10, 12  години Ускорен шахмат и Блиц  - съорганизатор ШК 

„Сините камъни“,  с място на провеждане в Сливен, за  09.04.-10.04.2023 г. за Ускорения 

шахмат и 11.04.2023 г. – за Блиц.  Предложение за главен съдия  - международен съдия 

Ружка Генова, за съдии -  Радослав Очков и Румяна Гочева. Г-жа Светла Йорданова обърна 

внимание, че ще се съберат много деца и е необходимо още 1 съдия.  
 

Предложението се прие и се взе се решение: Главен съдия  - международен съдия Ружка 

Генова, за съдии -  Радослав Очков и Румяна Гочева, с препоръка към организаторите при 

голям брой участници да се включи още 1 съдия/помощник съдия/техническо лице. 
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Пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              6 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

 

 

-  предложение ДИП 14, 16 и 18 години – Ускорен шахмат и Блиц - съорганизатор 

ШК „Ан-Пасан“,  с място на провеждане в София – 07.04.-09.04.2023 г.  Предложението се 

прие. 

Предложението се прие и се взе решение: за главен съдия  - Пламен Стефанов, съдии -  

Пламен Станчев и Христо Ивелинов. 

Пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              6 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

По т.2 от дневния ред 

Обсъди се кой ще има право да получи код за активация на съдийския софтуер Суиc 

Мениджър (Swiss-Manager), а именно: всеки съдия, който си е заплатил членския внос до 

31.03.2023 г. На основание този списък, ще се изпрати писмо до Heinz Herzog за 

уточняване на необходимите суми, след което ще се заплати от БФШ 2022 г., а съдиите 

поименно ще получат кодовете си от председателя на СК – Ружка Генова или от друго 

определено лице.  

С това приключи заседание № 4 на СК към БФШ 2022. 

 

РУЖКА ГЕНОВА                
Председател                                                                           

 


