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РЕГЛАМЕНТ 
 

НА ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА ПО 

УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ 

ЗА МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА ДО 8,10 И 12 г. 

09 -11.04.2023 град Сливен 
 

1. ОРГАНИЗАТОРИ: Българска федерация по шахмат 2022 и Шах клуб „Сините 

Камъни“ 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Първенствата се провеждат в съответствие с Наредбата за 

провеждане 

на Държавния спортен календар за 2023 г. с цел излъчване на държавните шампиони по 

ускорен шахмат и блиц за момичета и момчета до 8, 10 и до 12 години за 2023 г. 

 

3. ДАТА И МЯСТО:  

09 – 11.04.2023 г., Сливен, хотел Спорт Палас**** 

 

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

Първенствата ще се проведат по Швейцарска система или Кръгова система в зависимост от 

броя участници. 

 

5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: 

- Ускорен шахмат:  15 минути + 10 сек. на ход на състезател за завършване на партията. 

 - Блиц:     3 минути + 2 сек. на ход на състезател за завършване на партията  

 

6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ:  

Времето за игра ще се измерва с електронни 

шахматни часовници – модели, лицензирани от ФИДЕ. 

 

7. НАСТАНЯВАНЕ: 

хотел Спорт Палас**** 

Единична стая. Цена: 70,00 лв. В цената е включено: нощувка със закуска, 

застраховка, туристически данък, ДДС, безплатно ползване на паркинг. 
Двойна / Тройна стая. Цена: 40лв. на човек. В цената е включено: нощувка със закуска, 

застраховка, туристически данък, ДДС, безплатно ползване на паркинг. 
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8. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат всички редовно картотекирани български 

състезателки и състезатели от лицензирани клубове, подали предварителна заявка за 

участие до 06.04.2023 г. (вкл.) 

До 8 години – родени на/след  31.12.2014 г. 

До 10 години - родени на/след 31.12.2012 г. 
До 12 години – родени на/след   31.12.2010 г. 

Състезатели без картотека за 2023 г. и неподали заявка, няма да бъдат 

допускани до участие! 

Регистрацията на участниците задължително трябва да бъде направена 

в указаното по предварителната програмата време. Заявките на състезатели 

без регистрация няма да бъдат валидни! 

Състезателите и състезателките трябва да представят медицинско 

удостоверение за проведен периодичен медицински преглед при потвърждаване 

участието си на 9.04.2023 г. 
 

9. ЗАЯВКИ: 

Подават се на електронна поща ochkov89@abv.bg и трябва да съдържат трите имена 

на състезателя, FIDE ID и клуб.  

Трябва да се посочи дата на пристигане, вид стая/стаи, брой лица за настаняване съгласно 

условията за настаняване в т.7 от Регламента. 
 

10. ПРОГРАМА 

 

ПРОГРАМА 

УСКОРЕН ШАХМАТ 

ДИП СЛИВЕН 

ДАТА ЧАС КРЪГ 

 

09.04.2023 г. (неделя) 
14.00 до 15:30 

15:30 

16:00 

17:15 

18:30 

Регистрация на участниците 

Техническа конференция 

Първи кръг 

Втори кръг 

Трети Кръг 

10.04.2023г.  (понеделник) 10:00 

11:15 

13:00 

14:15 

15:30 

Четвърти кръг 

Пети кръг 

Шести кръг 

Седми кръг 

Закриване и награждаване 

*СЛЕД УСКОРЕНИЯ ШАХ ще има футболен турнир на стадиона 
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ПРОГРАМА 

БЛИЦ 

ДИП Сливен 

ДАТА ЧАС КРЪГ 

 

 

 

11.04.2023 г. (вторник) 

8:00 до 9:00 

09:00 

09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

13:00 

13:30 

Регистрация; 

Техническа конференция 

Първи кръг 

Втори кръг 

Трети кръг 

Четвърти кръг 

Пети кръг 

Шести кръг 

Седми кръг 

Закриване и награждаване 

 
Забележка: Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФШ 2022 и 

домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателите 

следва да бъдат предварително уведомени. 

 

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

В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на 

по-предно място: 

 

За турнири по Швейцарска система: 

1. Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група. 

2. Редуциран Бухолц (-1). 

3. Бухолц. 

4. Зонеборн - Бергер. 

5. По-голям брой победи. 

За турнири по кръгова система: 

1. Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група. 

2. По-голям брой победи 

3. Зонеборн-Бергер 

4. 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 утвърдения 

от ФИДЕ специализиран софтуер „Swiss Manager”. 

 

12. НАГРАДИ:  

Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и 

бронзов медал. Победителите получават купи на шампион на България по ускорен 

шахмат /блиц за 2023 г. 

 

13. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:  

Осигурява се съгласно правилата на ФИДЕ. 
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14. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: 

Главен съдия: Ружка Генова, международен съдия на ФИДЕ 

Съдии: Радослав Очков, Румяна Гочева. 

Допълнителни съдии и технически сътрудници ще бъдат определени след уточняване 

броя участници. 

Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани 

пред Турнирен комитет в състав: 

Председател: 

Членове: 
Резерва: 

Контестации се подават не по-късно от 5 минути след завършване на кръга, придружени от 

такса в размер 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, 

че контестацията бъде уважена, сумата се възстановява на състезателя незабавно. В случай, 

че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ 2022. 

 

15. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

1. Всички състезатели са длъжни да спазват настоящия Регламент и спазват духа на „феър 

плей“ (Fair P1ау). 

2. 

Ускорен шахмат БЛИЦ 

Всички състезатели са длъжни да спазват 

Правилника на шахматната игра за ускорен 

шахмат в сила от 01.01.2023 г. 

В състезанието се прилагат правилата на 

Раздел А т.4 от Правилника на ФИДЕ. 

Всички състезатели са длъжни да спазват 

Правилника на шахматната игра за ускорен 

шахмат в сила от 01.01.2023 г. 

В състезанието се прилагат правилата на раздел 

B4 и раздел А4 от Правилника на ФИДЕ. 

3. По време на игра разговорите между състезателите, между състезатели и треньори и други 

лица са забранени. 

4. Времето за изчакване, съгласно чл. 6.7.1 е до края на партията. 

5. Състезателите не са длъжни да записват ходовете, но не губят правото си на рекламации, 

базиращи се по принцип на състезателна бланка. По всяко време състезателят може да 

помоли съдията да му осигури бланка, на която да записва ходовете. 
6. На състезателите се забранява да напускат залата за игра и прилежащите помещения без 

разрешение на съдия. На играча, който е на ход, се забранява да напуска игралното поле без 

разрешение на съдия. 

7. По време на партия на състезателя се забранява да носи у себе си каквото и да е 

електронно устройство без разрешението на съдията. Разрешава се такива устройства, 

напълно изключени, да се поставят в чанта и да се съхраняват на място, посочено от съдията. 

И на двамата състезатели е забранено да ползват тези чанти без разрешение на съдията. 
8. Ако се установи, че по време на партията у състезател има електронно устройство в зона 

на състезанието, на него се присъжда загуба, а на противника му – победа. 
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.  

9. Всички въпроси, свързани с Правилата за борба с измамите в шахмата, трябва да се 

отправят дискретно към главния съдия, при когото има и формуляри – Приложения А и Б от 

същите правила. 
10. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само от шахматните 

съдии в залата.  



5 

11. Правилникът на ФИДЕ за шахматна игра е на разположение на състезателите. 
12. Състезателите, които са завършили своите партии, се считат за зрители и не им се 

разрешава да останат в игралното поле. Треньори и придружители нямат право да влизат в 

залата за игра. Зоната на състезанието включва залата за игра, в която се провежда и 

тоалетните помещения. 
13. Всички състезатели са запознати с Регламента и се задължават да го спазват. 
 

Организаторите от БФШ 2022 си запазват правото за промени по  Програмата и регламента 

при необходимост. 


