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Р Е Г Л А М Е Н Т 

 
 
 

1. ОРГАНИЗАТОР: „Българска федерация по шахмат 2022“, със 

спомоществователството на “Palms Bet”. 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да излъчи шампионите на България по класически 

шахмат за мъже и жени за 2023 година. 

 

3. ДАТА И МЯСТО: Първенствата ще се проведат от 21 до 28 януари 2023 

година в град София, club "Black and White", в комплекс "Палмс Роял" - 

София, намиращ се в „Гранд хотел Милениум“. 

 

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска система, в 9 кръга.  

 

5. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА: Използва се утвърденият от ФИДЕ 

специализиран софтуер Swiss-Manager. 

 

6. КОНТРОЛА ЗА ИГРА: 90 минути до края на партията, с добавяне на 30 

секунди преди всеки изигран ход. 

 

7. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: лицензирани от ФИДЕ модели. 

 

8. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат 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.  

• При мъжете изискването е да са с международен рейтинг по класически 

шахмат над 2199 към 01.01.2023 г. 

• За жените е необходимо да са с международен рейтинг по класически 

шахмат над 1599 към 01.01.2023 г. 

*БФШ 2022 си запазва правото да допусне допълнителни участници. 

Заявки за участие се приемат до 14.01.2023 г. онлайн на уеб сайта на БФШ 

2022 или на ел. поща: office@bulchess.com. Състезателите и състезателките 

трябва да представят медицинско удостоверение за проведен периодичен 

медицински преглед при потвърждаване участието си на 21 януари 2023 г. 

mailto:office@bulchess.com
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9. ПРОГРАМА:  

Дата Месец Ден Час Кръг 

21 януари събота 13:00 Техническа конференция 

21 януари събота 14:30 Официално откриване 

21 януари събота 15:00 І 

22 януари неделя 15:00 ІІ 

23 януари понеделник 09:00 ІІІ 

23 януари понеделник 15:00 ІV 

24 януари вторник 15:00 V 

25 януари сряда 15:00 VI 

26 януари четвъртък 15:00 VII 

27 януари петък 15:00 VIII 

28 януари събота 09:00 IX 

28 януари събота 14:00 Награждаване 

 

Забележка: Главният съдия, при необходимост и след консултация с 

домакините, може да направи промяна в предварителната програма и 

залата за игра, за което състезателите следва да бъдат предварително 

уведомени. 

 

10. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В 

случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:  

10.1. Резултат на състезателите в същата точкова група (лична 

среща); 

10.2. Бухолц (–1); 

10.3. Бухолц; 

10.4. По-голям брой победи (служебните резултати се зачитат); 

10.5. Зонеборн-Бергер. 

Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените 

параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма “Swiss-Manager”.  
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11. ВАЛИДНОСТ: Валидността на първенствата за рейтинг ще бъде обявена 

допълнително в изискуемите от ФИДЕ срокове. 

12. НАГРАДИ: Наградният фонд за ДИП - мъже е 10 200 лева, а за ДИП - жени - 

8 300 лева. 

НАГРАДЕН ФОНД МЪЖЕ – 10 200 лева 

1 място Купа за шампион на 

България за 2023 

година, златен медал 

2500 лева  

и подпомагане на участие в 

Европейско първенство за мъже 

в размер на 1000 лева 

2 място сребърен медал 2000 лева 

3 място бронзов медал 1600 лева 

4 място  1200 лева 

5 място  1000 лева 

6 място  800 лева 

7 място  600 лева 

8 място  500 лева 

 

*Наградите са посочени в нетен размер, след приспадане на дължимите 

данъци. Наградите се получават само лично на церемонията по 

награждаване след представен валиден документ за самоличност. 

• Шампионът ще получи подпомагане участието в Европейското 

първенство за мъже в размер на 1000 лева. Таксите към ЕШС за 

участие на Европейското първенство на първите трима в крайното 

класиране ще бъдат заплатени от БФШ 2022. 

• На първите 5 състезатели по рейтинг ще бъде осигурено 

настаняване на база нощувка и закуска в хотела, в който ще се 

проведат първенствата.  

• Шампионът и неговият подгласник ще бъдат включени в 

националния отбор на България. 

• Правото на подпомагане на участие в Европейското първенство за 

мъже и включване в националния отбор се отнася само за 
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състезатели, представляващи България в международната 

ранглиста. 

 

НАГРАДЕН ФОНД ЖЕНИ – 8 300 лева 

1 място Купа за шампион на 

България за 2023 

година, златен медал 

2000 лева  

и подпомагане на участие в 

Европейско първенство за жени 

в размер на 1000 лева 

2 място сребърен медал 1500 лева 

3 място бронзов медал 1200 лева 

4 място  1000 лева 

5 място  800 лева 

6 място  700 лева 

7 място  600 лева 

8 място  500 лева 

 

*Наградите са посочени в нетен размер, след приспадане на дължимите 

данъци. Наградите се получават само лично на церемонията по 

награждаване след представен валиден документ за самоличност. 

• Шампионката ще получи подпомагане участието в Европейското 

първенство за жени в размер на 1000 лева. Таксите към ЕШС за 

участие на Европейското първенство на първите три в крайното 

класиране ще бъдат заплатени от БФШ 2022. 

• На първите 5 състезателки по рейтинг ще бъде осигурено 

настаняване на база нощувка и закуска в хотела, в който ще се 

проведат първенствата. 

• Шампионката и нейната подгласничка ще бъдат включени в 

националния отбор на България за жени. 

• Правото на подпомагане на участие в Европейското първенство за 

жени и включване в националния отбор се отнася само за 

състезателки, представляващи България в международната 

ранглиста. 
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13. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски 

състав:  

Турнирен директор – Васил Антонов 

Главен съдия – Венета Петкова, международен съдия на ФИДЕ 

Зам.-главен съдия –  

Съдия – 

Технически сътрудник –  

Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат 

обжалвани пред Турнирния комитет в състав:  

Председател –  

Членове  –  

Резерви –  

Контестации се подават не по-късно от 30 минути след завършване на 

кръга, придружени от такса в размер на 200 (двеста) 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.  

 

14. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: предлага се съгласно изискванията на 

ФИДЕ. 

 

15. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:  

15.1. 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“ (честна игра). 

15.2. Ако след изтичане на 15 минути от началото на кръга 

състезател не се яви пред шахматната си дъска, губи служебно партията 

си. Ако след изтичането на 15 минути от началото на кръга и двамата 

състезатели не се явят пред шахматната дъска, и двамата губят служебно 

партията си. 

15.3. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и 

други лица по време на партиите са забранени. 

15.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.    

15.5. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в 

случай на рекламация по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра.  

15.6. 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. 
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15.7. Под „зона на състезанието“ се разбира игралното поле, тоалетните, 

подкрепителния пункт и други места, определени от съдията. Под „игрално 

поле“ се разбира зоната, в която се играят партиите от състезанието. 

15.8. Бланките са собственост на организаторите. 

15.9. След завършване на партията, състезателите подреждат фигурите 

и напускат залата за игра. 

15.10. Забранено е да се правят анализи в залата за игра. 

15.11. 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. 

15.12. 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. 

15.13. Снимки със светкавици или допълнително осветление се 

разрешават само в първите 10 минути. 

15.14. Всички състезатели, съдии и зрители трябва да спазват посочения 

по-долу дрескод. 

Не се допускат играчи с тениски, шорти, бейзболни шапки или 

неподходящо облекло в зоната за игра. 

 

Дрескод за мъже: 

Обувки: Оксфорд, мокасини, кожени обувки или ботуши, класически 

обувки. 

Тъмни панталони или дънки: черни, тъмносини, сиви, бежови, кафяви, 

във всеки случай едноцветни. Без ярки цветове. 

Светла (бяла, светло синя, бежова, кафява и т.н.), синя или черна риза с 

дълги ръкави, във всеки случай едноцветна. Без ярки цветове. 
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Тъмно яке, жилетка или жилетка с копчета: черно, тъмно синьо, сиво, 

бежово, кафяво, във всеки случай едноцветно. Без ярки цветове. 

Сакото или жилетката могат да се свалят по време на игра. 

Вратовръзката не е задължителна. 

 

Дрескод за жени: 

Обувки: Оксфорд, мокасини, кожени обувки или ботуши, класически 

обувки. 

Костюм или рокля с панталон или пола, за предпочитане едноцветни, но 

не задължителни. 

Тъмни панталони или дънки: черни, тъмносини, сиви, бежови, кафяви, 

във всеки случай едноцветни. Без ярки цветове. 

Светла (бяла, светло синя, бежова, кафява и т.н.), синя или черна риза с 

дълги ръкави, във всеки случай едноцветна. Без ярки цветове. 

Тъмно яке, жилетка или жилетка с копчета: черно, тъмно синьо, сиво, 

бежово, кафяво, във всеки случай едноцветно. Без ярки цветове. 

Сакото или жилетката могат да се свалят по време на игра. 

15.15. Зрители се допускат в зоната на състезанието, но не се допускат в 

игралното поле. 

15.16. Всички участници са запознати с Регламента и се задължават да 

го спазват. 

 

Главен съдия: …………………………………………………………………… 

                         (доц. д-р Венета Петкова, международен съдия на ФИДЕ) 

 

 

Председател на турнирен комитет: ………………………………………… 


