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ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ 
ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ДО 20 Г. 

1 - 5 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В ГР. СОФИЯ 
 
 
1. Цел и задачи: 
Турнирът се провежда с цел определяне на държавните шампиони по шахмат за младежи и девойки 
до 20 години. 

2. Организатор: 
Турнирът се организира от БФШ 2022 и Хотел „Маринела”. 

3. Място и време на провеждане: 
 1- 5 февруари 2023 г. в конферентна зала „Силует” на хотел „Маринела”, гр. София. 

4. Право на участие: 
Право на участие имат всички български граждани, редовно картотекирани към клубове, членове  на 
„Българска  федерация  по  шахмат 2022“, вписани в Регистъра на лицензираните спортни 
федерации и спортните клубове–техни членове по чл. 9, ал. 1, т.1 от ЗФВС или в процес на вписване, 
родени след 31.12.2002 г. и подали своевременно заявка. 

 Младежите е необходимо да са с международен рейтинг по класически шахмат над 1499 към 
01.01.2023 г. 

 Девойките е необходимо да са с международен рейтинг по класически шахмат над 1399 към 
01.01.2023 г. 

Заявките се подават от клубовете на е-mail: office@bulchess.com   
Заявките задължително да включват: имена на латиница съгласно ФИДЕ профила, FIDE ID и име 
на клуба, към който е картотекиран състезателят/състезателката.  
Записване до 20:00 ч. на 30 януари 2023 г.  
Списък на подалите заявка участници се обявява на сайта www.chess-results.com. Състезателите и 
състезателките трябва да представят медицинско удостоверение за проведен периодичен 
медицински преглед при потвърждаване участието си на 1 февруари 2023 г.  

5. Система на провеждане: 
Турнирите се провеждат по Швейцарска система в 7 кръга или кръгова система в зависимост от броя 
участници. За съставяне на двойките се използва програмата „Swiss Manager“. 

6. Класиране: 
Класирането е според набраните точки. В случай на равенство в точките се взимат предвид следните 
допълнителни показатели: 

6.1 При Швейцарска система:     
1. Резултати в една и съща точкова група   
2. Бухолц (-1)       
3. Бухолц        
4. Брой победи       
5. Перформанс. 

6.2. При кръгова система: 
1. Резултат в точковата група / лична среща/ 
2. По-голям брой победи 
3. Зонеборн-Бергер 
4. Система Койя. 
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7. Контрола на времето за игра: 
90 мин. + 30 секунди преди всеки ход до завършване на партията. 
 
8. Програма: 
Сряда 1 февруари 2023 г.     
14:00 ч. – Записване     
14:30 ч. – Техническа конференция   
15:00 ч. – 1-ви кръг 
 
Четвъртък 2 февруари 2023 г. 
09:30 ч. – 2-ри кръг 
15:30 ч. – 3-ти кръг 
 
Петък 3 февруари 2023 г.     
15:00 ч. – 4-ти кръг      
        
Събота 4 февруари 2023 г. 
09:30 ч. – 5-ти кръг 
15:30 ч. – 6-ти кръг 
 
Неделя 5 феруари 2023 г. 
09:30 ч. – 7-ми кръг 
14:00 ч. – Награждаване и закриване 
 
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, може да прави промени в програмата на 
Първенството. Състезателите следва да са своевременно уведомени за евентуални промени. 
 
9. Награди: 

Младежи       
 I-ва златен медал, купа+600 лв.    

II-ра сребърен медал+500 лв.    
III-та бронзов медал+400 лв.    
 
Девойки 

 I-ва златен медал, купа+500 лв 
II-ра сребърен медал+400 лв. 
III-та бронзов медал+300 лв. 

 
Наградите се облагат съгласно чл. 38, т. 14 от ЗДДФЛ. 
ПОБЕДИТЕЛЯТ при младежите и ПОБЕДИТЕЛКАТА при девойките получават грант за участието им в 
СВЕТОВНОТО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО ДО 20 ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 Г. 

 
10. Настаняване в хотел „Маринела”: 
Цена за нощувка и закуска на човек в двойна стая – 60 лева. 
Цена за нощувка и закуска на човек в единична стая – 110 лева. 
 
Резервации може да се правят на тел. 02 969 2222 – хотел „Маринела“.  
За допълнителна информация: Георги Павлов 088 863 6986 
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11. Съдийско ръководство:  
Турнирен директор – Георги Павлов 
Главен съдия – Пламен Стефанов, международен съдия на ФИДЕ 
Зам.-главен съдия – 
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред 
Турнирния комитет в състав: 
Председател – 
Членове – 
Резерви – 
Контестации се подават в писмен вид не по-късно от 15 минути след завършване на кръга, 
придружени от такса в размер на 100 (сто) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. 
В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на състезателя веднага, а ако бъде 
отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ 2022. 

 
12. Допълнителни разпоредби: 

12.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата от 01.01.2018 г. и 
настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на „феърплей“. 
12.2. Ако след изтичане на 30 минути от началото на кръга състезател не се яви пред 
шахматната си дъска, губи служебно партията си. Ако след изтичането на 30 минути от 
началото на кръга и двамата състезатели не се явят пред шахматната дъска, и двамата 
губят служебно партията си. 
12.3. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица по време на 
партиите са забранени. 
12.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия. 
12.5. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация по 
чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра. 
12.6. На състезателите се забранява да напускат „зоната на състезанието“ без разрешение на 
съдията. На състезател, който е на ход, се забранява да напуска „игралното поле“ без 
разрешение на съдията. 
12.7. Под „зона на състезанието“ се разбира игралното поле, тоалетните, и други места, 
определени от съдията. Под „игрално поле“ се разбира зоната, в която се играят партиите от 
състезанието. 
12.8. Бланките са собственост на организаторите. 
12.9. Забранено е да се правят анализи в залата за игра. 
12.10. По време на партия на състезателите се забранява да носят в себе си каквото и да е 
електронно устройство.Разрешава се такива устройства, напълно изключени, да се поставят в 
чанта и да се съхраняват на място, посочено от съдията. На състезателите е забранено да 
ползват тези чанти без разрешение на съдията. 
Ако се установи, че по време на партията у състезател има електронно устройство, присъжда 
му се загуба, а на противника му –победа. 
Съдията или определено от него лице може да поиска от състезателя да провери в подходящо 
помещение дрехите, чантата или други предмети или самия състезател. Съдията или 
определено от него лице за проверката трябва да бъдат от същия пол, както състезателя. Ако 
състезател откаже да съдейства за изпълнение на тези задължения, съдията е длъжен да 
приложи съответни мерки от чл. 12.9 от Правилника на шахмата на ФИДЕ. 
12.11. Всички въпроси, свързани с искания относно съмнения за нарушение на Правилата за 
борба с измамите на ФИДЕ /Anti-Cheating Regulations/, трябва да се отправят дискретно към 
главния съдия, при когото има и формуляри – приложения А и В от същите Правила. 
12.12. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 10 
минути. 


