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НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – КЛАСИЧЕСКИ ШАХ  
 
МЪЖЕ И ЖЕНИ - ИНДИВИДУАЛНИ  
 
I. Финал за Държавно индивидуално първенство – мъже  
1. Провежда се от 21 до 28 януари 2023 г. в град София по швейцарска система.  
2. 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. 
Състезателите е необходимо да са с международен рейтинг по класически шахмат над 2199 
към 01.01.2023 г.  

БФШ 2022 си запазва правото да допусне допълнителни участници. 
3. На първите 5 състезатели по рейтинг, които не живеят по постоянен адрес в 

София, ще бъде осигурено настаняване на база нощувка и закуска в хотела, в който ще се 
проведат първенствата. Пътните разходи са за сметка на шахматните клубове.  

4. Срок за потвърждение на участие – 14 януари 2023 г. онлайн на уеб сайта на БФШ 
2022 или на ел. поща: office@bulchess.com.  

 
II. Финал за Държавно индивидуално първенство – жени  
1. Провежда се от 21 до 28 януари 2023 г. в град София по швейцарска система.  
2. 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. 
Състезателките 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. 
3. На първите 5 състезателки по рейтинг, които не живеят по постоянен адрес в 

София, ще бъде осигурено настаняване на база нощувка и закуска в хотела, в който ще се 
проведат първенствата. Пътните разходи са за сметка на шахматните клубове.  

4. Срок за потвърждение на участие – 14 януари 2023 г. онлайн на уеб сайта на БФШ 
2022 или на ел. поща: office@bulchess.com.  

 
III. Държавно индивидуално първенство за ветерани - мъже 
1. Провежда се от 16 до 21 юни в град Приморско, обл. Бургас, по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците. Състезанието ще се проведе според 
правилата на ФИДЕ в две възрастови групи: 50+ и 65+.  

2. Право на участие в група 50+ имат всички български шахматисти, родени преди 
01.01.1973 г. и картотекирани в БФШ 2022, а в група 65+ могат да участват всички 
състезатели, родени преди 01.01.1958 г. и картотекирани в БФШ 2022.  

3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 
редовни членове на БФШ 2022.  

4. Срок за заявки – до 10 юни онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 
office@bulchess.com.  
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IV. Държавно индивидуално първенство за ветерани - жени. 
1. Провежда се от 16 до 21 юни в град Приморско, обл. Бургас, по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките. Състезанието ще се проведе според 
правилата на ФИДЕ в две възрастови групи: 50+ и 65+.  

2. Право на участие в група 50+ имат всички български шахматистки, родени преди 
01.01.1973 г. и картотекирани в БФШ 2022, а в група 65+ могат да участват всички 
състезателки, родени преди 01.01.1958 г. и картотекирани в БФШ 2022.  

3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 
редовни членове на БФШ 2022.  

4. Срок за заявки – до 10 юни онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 
office@bulchess.com.  

 
МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНИ  
 
I. Държавно отборно първенство за мъже  
1. Провежда се от 6 до 11 септември по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите – 4 състезатели и 2 резерви.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 29 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
II. Държавно отборно първенство за жени  
1. Провежда се от 6 до 11 септември по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите – 2 състезателки и 1 резерва.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 29 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
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III. Държавно отборно първенство за ветерани  
1. Провежда се от 16 до 20 август в град Червен бряг, обл. Плевен, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите. Състезанието ще се проведе според 
правилата на ФИДЕ в две възрастови групи: 50+ и 65+.  

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 
картотекирали в БФШ 2022 своите състезатели, родени преди 01.01.1973 г. и 01.01.1958 г.  

3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 10 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
IV. Държавно отборно първенство за ветерани - жени  
1. Провежда се от 16 до 20 август в град Червен бряг, обл. Плевен, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите. Състезанието ще се проведе според 
правилата на ФИДЕ в две възрастови групи: 50+ и 65+.  

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 
картотекирали в БФШ 2022 своите състезателки, родени преди 01.01.1973 и 01.01.1958 г. 

3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 10 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ИНДИВИДУАЛНИ  
 
I. Държавно индивидуално първенство за младежи до 20 г.  
1. Провежда се от 1 до 05 февруари в град София по швейцарска или кръгова 

система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2002 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 29 януари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
II. Държавно индивидуално първенство за девойки до 20 г.  
1. Провежда се от 1 до 05 февруари в град София по швейцарска или кръгова 

система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2002 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 29 януари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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III. Държавно индивидуално първенство за юноши до 18 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2004 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
IV. Държавно индивидуално първенство за девойки до 18 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2004 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
V. Държавно индивидуално първенство за юноши до 16 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2006 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
VI. Държавно индивидуално първенство за девойки до 16 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2006 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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VII. Държавно индивидуално първенство за момчета до 14 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2008 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
VIII. Държавно индивидуално първенство за момичета до 14 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2008 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
IX. Държавно индивидуално първенство за момчета до 12 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2010 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
X. Държавно индивидуално първенство за момичета до 12 г.  
1. Провежда се от 29 април до 05 май по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2010 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 19 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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XI. Държавно индивидуално първенство за момчета до 10 г.  
1. Провежда се от 2 до 8 юни в град Приморско, обл. Бургас по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2012 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 28 май онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
XII. Държавно индивидуално първенство за момичета до 10 г.  
1. Провежда се от 2 до 8 юни в град Приморско, обл. Бургас по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2012 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 28 май онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
XIII. Държавно индивидуално първенство за момчета до 8 г.  
1. Провежда се от 2 до 8 юни в град Приморско, обл. Бургас по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2014 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 28 май онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
XIV. Държавно индивидуално първенство за момичета до 8 г.  
1. Провежда се от 2 до 8 юни в град Приморско, обл. Бургас по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2014 г., 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 28 май онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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XV. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 7 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2015 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XVI. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 7 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2015 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XVII. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 9 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2013 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XVIII. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 9 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2013 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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XIX. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 11 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2011 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XX. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 11 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.   
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2011 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XXI. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 13 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2009 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XXII. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 13 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2009 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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XXIII. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 15 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2007 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XXIV. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 15 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2007 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XXV. Държавни индивидуални училищни първенства за момчета до 17 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 31.12.2005 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
 
XXVI. Държавни индивидуални училищни първенства за момичета до 17 години.  
1. Провежда се от 17 до 19 февруари в гр. София в 7 кръга по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 31.12.2005 г. и 

картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
4. Срок за заявки – 12 февруари онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ОТБОРНИ  
 
I. Държавно отборно първенство за юноши до 18 г.  
1. Провежда се от 28 август до 1 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 31.12.2004 г.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 24 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
II. Държавно отборно първенство за девойки до 18 г.  
1. Провежда се от 28 август до 1 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезателки в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва, родени след 31.12.2004 г.  
4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 24 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
III. Държавно отборно първенство за момчета до 14 г.  
1. Провежда се от 28 август до 1 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 31.12.2008 г.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 24 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
IV. Държавно отборно първенство за момичета до 14 г.  
1. Провежда се от 28 август до 1 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и  
картотекирали своите състезателки в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва, родени след 31.12.2008 г.  
4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 24 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
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V. Държавно отборно първенство за момчета до 10 г.  
1. Провежда се от 28 август до 1 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 31.12.2012 г.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 24 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.    
 
VI. Държавно отборно първенство за момичета до 10 г.  
1. Провежда се от 28 август до 1 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезателки в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва, родени след 31.12.2012 г.  
4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 24 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
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НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – УСКОРЕН ШАХ  
 
МЪЖЕ И ЖЕНИ - ИНДИВИДУАЛНИ  

I. Държавно индивидуално първенство по ускорен шах за мъже  
1. Провежда се от 10 до 11 ноември по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 2022.  
3. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 ноември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 
II. Държавно индивидуално първенство по ускорен шах за жени  
1. Провежда се от 10 до 11 ноември по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ 2022.  
3. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезателка.  
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 ноември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
МЪЖЕ И ЖЕНИ – ОТБОРНИ  

I. Държавно отборно първенство по ускорен шах за мъже.  
1. Провежда се от 11 до 12 септември по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите – 4 състезатели и 2 резерви.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
6. Срок за заявки – 6 септември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.   
 
II. Държавно отборно първенство по ускорен шах за жени.  
1. Провежда се от 11 до 12 септември по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезателки в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите – 2 състезателки и 1 резерви.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
6. Срок за заявки – 6 септември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
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МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ИНДИВИДУАЛНИ  

I. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за юноши до 8, 10 и 12 г.  
1. Провеждат се от 9 до 10 април в град Сливен по швейцарска или кръгова система 

в зависимост от броя на участниците.  
2. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след  

31.12.2014, 31.12.2012 и 31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 2022.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 7 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
II. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за девойки до 8, 10 и 12 г. 
1. Провеждат се от 9 до 10 април в град Сливен по швейцарска или кръгова система 

в зависимост от броя на участничките.  
2. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезателка.  
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 

след 31.12.2014, 31.12.2012 и 31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 2022. 
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 7 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 
III. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за юноши до 14, 16 и 18 г.  
1. Провеждат се от 7 до 8 април в град София по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците.  
2. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след  

31.12.2008 г., 31.12.2006 г. и 31.12.2004 г., картотекирани в БФШ 2022.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
 
IV. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах за девойки до 14, 16 и 18 

г.  
1. Провеждат се от 7 до 8 април в град София по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезателка.  
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 

след 31.12.2008 г., 31.12.2006 г. и 31.12.2004 г., картотекирани в БФШ 2022.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
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МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ОТБОРНИ  

I. Държавни отборни първенства по ускорен шах за момчета до 10 и 14 г. и юноши 
до 18 г.  

1. Провеждат се от 1 до 2 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска или 
кръгова система в зависимост от броя на отборите. 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 
картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  

3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени съответно след 31.12.2012 
г., 31.12.2008 и 31.12.2004 г.  

4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 
редовни членове на БФШ 2022.  

5. Срок за заявки – 28 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 
office@bulchess.com. 

 
II. Държавни отборни първенства по ускорен шах за момичета до 10 и 14 г. и 

девойки до 18 г.  
1. Провеждат се от 1 до 2 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска или 

кръгова система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезателки в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва, родени съответно след 31.12.2012 

г., 31.12.2008 и 31.12.2004 г. 
4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 28 август онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
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НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - БЛИЦ  
 

МЪЖЕ И ЖЕНИ - ИНДИВИДУАЛНИ  

I. Държавно индивидуално първенство по блиц за мъже  
1. Провежда се на 12 ноември по швейцарска или кръгова система в зависимост от 

броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 2022.  
3. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 ноември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 

II. Държавно индивидуално първенство по блиц за жени  
1. Провежда се на 12 ноември по швейцарска или кръгова система в зависимост от 

броя на участничките.  
2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ 2022.  
3. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезателка.  
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 ноември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 

МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНИ  

I. Държавно отборно първенство по блиц за мъже.  
1. Провежда се на 13 септември по швейцарска или кръгова система в зависимост от 

броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите – 4 състезатели и 2 резерви.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
6. Срок за заявки – 6 септември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.    
 

II. Държавно отборно първенство по блиц за жени.  
1. Провежда се на 13 септември по швейцарска или кръгова система в зависимост от 

броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезателки в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите – 2 състезателки и 1 резерви.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
6. Срок за заявки – 6 септември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com.  
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МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ИНДИВИДУАЛНИ  
 
I. Държавни индивидуални първенства по блиц за юноши до 8, 10 и 12 г.  
1. Провеждат се на 11 април в град Сливен по по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците. 
2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 

31.12.2014, 31.12.2012 и 31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 2022.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 7 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 
II. Държавни индивидуални първенства по блиц за девойки до 8, 10 и 12 г.  
1. Провеждат се на 11 април в град Сливен по по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезателка.  
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 

31.12.2014, 31.12.2012 и 31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 2022.    
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 7 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 
III. Държавни индивидуални първенства по блиц за юноши до 14, 16 и 18 г.  
1. Провеждат се на 9 април в град София по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците.  
2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател.  
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 

31.12.2008 г., 31.12.2006 г. и 31.12.2004 г., картотекирани в БФШ 2022.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 
IV. Държавни индивидуални първенства по блиц за девойки до 14, 16 и 18 г.  
1. Провеждат се на 9 април в град София по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участничките.  
2. Контрола на игра: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезателка.  
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени съответно след 

31.12.2008 г., 31.12.2006 г. и 31.12.2004 г., картотекирани в БФШ 2022.   
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 5 април онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
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ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА – ОТБОРНИ  
 
I. Държавни отборни първенства по блиц момчета до 10 и 14 г. и юноши до 18 г.  
1. Провеждат се на 3 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска или кръгова 

система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и 

картотекирали своите състезатели в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 2 резерви, родени съответно след 31.12.2012 

г. , 31.12.2008 и 31.12.2004 г.  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 1 септември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
 
II. Държавни отборни първенства по блиц за момичета до 10 и 14 г. и девойки до 

18 г.  
1. Провеждат се на 3 септември в Кранево, обл. Варна, по швейцарска или кръгова 

система в зависимост от броя на отборите.  
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и  
картотекирали своите състезателки в БФШ 2022.  
3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва, родени съответно след 31.12.2012 

г. , 31.12.2008 и 31.12.2004 г. 
4. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
5. Срок за заявки – 1 септември онлайн на уеб сайта на БФШ 2022 или на ел. поща: 

office@bulchess.com. 
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НАЦИОНАЛНИ КУПИ  
 
I. Национална индивидуална купа - „Георги Трингов”.  
1. Провежда се от 06 до 13 август в град Пловдив по швейцарска или кръгова 

система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 2022.  
3. Право на точкуване имат само резутатите на състезатели, картотекирани в 

клубове, редовни членове на БФШ 2022.  
 
II. Национална индивидуална купа по класически шахмат „Морско конче” – 

момчета и момичета до 8, 10, 12, 14 и 16 г.  
1. Провежда се от 21 до 27 август в град Варна, хотел Спорт Палас, по швейцарска 

или кръгова система в зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 

31.12.2014, 31.12.2012, 31.12.2010, 31.12.2008 и 31.12.2006 г., картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
 
III. Национална индивидуална купа по класически шахмат – младежи и девойки 

до 18 и 20 г.  
1. Провежда се от 28 септември до 01 октомври в град Шабла, обл. Варна, по 

швейцарска или кръгова система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 

31.12.2004 г. и 31.12.2002 г., картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
 
IV. Национална индивидуална купа по ускорен и блиц шахмат „Мемориал Стоян 

Иванов“  
1. Провежда се от 28 до 30 юли в гр. Шумен по швейцарска или кръгова система в 

зависимост от броя на участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
 
V. Национална индивидуална купа по ускорен и блиц шахмат – момчета и 

момичета до 8, 10 и 12 г. 
1. Провежда се по швейцарска или кръгова система в зависимост от броя на 

участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след  

31.12.2014, 31.12.2012 и 31.12.2010 г., картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
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VI. Национална индивидуална купа по ускорен и блиц шахмат – момчета и 

момичета до 14, 16, 18 и 20 г.  
1. Провежда се по швейцарска или кръгова система в зависимост от броя на 

участниците.  
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно след 

31.12.2008 г., 31.12.2006 г., 31.12.2004 г. и 31.12.2002 г., картотекирани в БФШ 2022.  
3. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, 

редовни членове на БФШ 2022.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 

1. В състезанията от държавния спортен календар на БФШ 2022 имат право на 

участие само 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 такива в 

процес на вписване.  

2. Всички състезания от държавния спортен календар се провеждат съгласно 

нормативните документи на БФШ 2022 и ММС.  

3. Годишният членски внос на шахматните клубове се внася до 31.01.2023 г. или в 

рамките на 30 дни от приемането на клуба за член на БФШ 2022. 

4. Внасяне на годишния членски внос на шахматните клубове след 31.01.2023 г. или 

извън посочения в т.3 срок се извършва в троен размер в срок до 31.12.2023 г.  

5. Картотекиране на състезатели към шахматни клубове за годината се извършва до 

31.01.2023 г. или в рамките на 30 дни от вписването на клуба в Регистъра на лицензираните 

спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС към ММС. 

В случай на нормативно изискване за определен минимален брой картотекирани 

състезатели, клубовете са задължени да го спазват. 

6. Картотекиране на състезатели към шахматни клубове за годината след 31.01.2023 

г. или извън посочения в т.5 срок се извършва в троен размер.  

7. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от един шахматен клуб в друг се 

извършва до 01.05.2023 г. за ветерани – мъже и жени и до 01.08.2023 г. за мъже и жени, 

момчета и момичета, юноши и девойки.  

8. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от един шахматен клуб в друг след  

01.05.2023 г. за ветерани – мъже и жени и след 01.08.2023 г. за мъже и жени, момчета и 

момичета, юноши и девойки се извършва в троен размер.  

9. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от шахматни клубове, приети за членове 

на БФШ 2022 след 01.06.2023 г. (мъже и жени, ветерани – мъже и жени) и след 01.08.2023 г. 

(юноши и девойки) трансферират (преотстъпват) редовно състезателите си за годината.  
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10. Трансфер (преотстъпване) при момчета и момичета, юноши и девойки се 

позволява максимум на 1 състезател във възрастова група, а при мъже и жени, сеньори и 

сеньорити - максимум двама състезатели.  

11. Трансфер (преотстъпване) се извършва след заплащане в полза на БФШ 2022 на 

такса в размер на 100 (сто) лева от клуба, към който преминава състезателят за съответното 

отборно първенство. 

12. Шампионът на България за мъже 2023 ще получи подпомагане участието в 

Европейското Индивидуално първенство за мъже в размер на 1000 лева. Правото на 

подпомагане на участие в Европейското Индивидуално първенство за мъже се отнася само 

за състезатели, представляващи България в международната ранглиста. 

13. Таксите към ЕШС за участие на Европейското Индивидуално първенство на 

първите трима състезатели в крайното класиране ще бъдат заплатени от БФШ 2022. 

Правото на подпомагане на участие в Европейското Индивидуално първенство за мъже се 

отнася само за състезатели, представляващи България в международната ранглиста. 

14. Шампионът на България за мъже и неговият подгласник ще бъдат включени в 

националния отбор на България. Правото на включване в националния отбор се отнася 

само за състезатели, представляващи България в международната ранглиста. 

15. Шампионката на България за жени ще получи подпомагане участието в 

Европейското Индивидуално първенство за жени в размер на 1000 лева. Правото на 

подпомагане на участие в Европейското Индивидуално първенство за жени се отнася само 

за състезателки, представляващи България в международната ранглиста. 

16. Таксите към ЕШС за участие на Европейското Индивидуално първенство на 

първите три състезателки в крайното класиране ще бъдат заплатени от БФШ 2022. Правото 

на подпомагане на участие в Европейското Индивидуално първенство за жени се отнася 

само за състезателки, представляващи България в международната ранглиста. 

17. Шампионката на България за жени и нейната подгласничка ще бъдат включени в 

националния отбор на България за жени. Правото на включване в националния отбор се 

отнася само за състезателки, представляващи България в международната ранглиста. 
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18. Шампионите на България по класически шахмат от всяка възрастова група 

получават правото да използват квотата на Организатора на Световното Индивидуално 

първенство за съответната възрастова група за 2023 г. при спазване на сроковете за заявка, 

допълнително обявени от БФШ 2022 съобразно изискуемите от организаторите, но не по-

късно от 10 дни преди крайния такъв. В случай на отказ или неподадена в срок заявка за 

квотата от правоимащ състезател, правото преминава към следващия/следващите, 

съгласно отделно обявена процедура. Таксите към ФИДЕ и организатора, както и пътните 

разходи са за сметка на състезателя/клуба на състезателя. 

Всички права, свързани с получаване на квоти, са валидни след получаване на права 

върху тях във връзка с членството на БФШ 2022 във FIDE. 

19. Шампионките на България по класически шахмат от всяка възрастова група 

получават правото да използват квотата на Организатора на Световното Индивидуално 

първенство за съответната възрастова група за 2023 г. при спазване на сроковете за заявка, 

допълнително обявени от БФШ 2022 съобразно изискуемите от организаторите, но не по-

късно от 10 дни преди крайния такъв. В случай на отказ или неподадена в срок заявка за 

квотата от правоимаща състезателка, правото преминава към следващата/следващите, 

съгласно отделно обявена процедура. Таксите към ФИДЕ и организатора, както и пътните 

разходи са за сметка на състезателя/клуба на състезателя.  

Всички права, свързани с получаване на квоти, са валидни след получаване на права 

върху тях във връзка с членството на БФШ 2022 във FIDE. 

20. Шампионите на България по класически шахмат във възрастови групи до 8 и 12 г. 

и шампионките на България по класически шахмат във възрастови групи до 10 и 14 г. 

получават правото да използват квотата на Организатора на Първенството на Европейския 

Съюз под егидата на ЕШС (Чехия) за съответната възрастова група за 2023 г. при спазване на 

сроковете за заявка, допълнително обявени от БФШ 2022 съобразно изискуемите от 

организаторите, но не по-късно от 10 дни преди крайния такъв. В случай на отказ или 

неподадена в срок заявка за квотата от правоимащ състезател, правото преминава към 

следващия/следващите, съгласно отделно обявена процедура. Таксите към организатора, 

както и пътните разходи са за сметка на състезателя/клуба на състезателя.  
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21. Шампионките на България по класически шахмат във възрастови групи до 8 и 12 

г. и шампионите на България по класически шахмат във възрастови групи до 10 и 14 г. 

получават правото да използват квотата на Организатора на Първенството на Европейския 

Съюз (Австрия) за съответната възрастова група за 2023 г. при спазване на сроковете за 

заявка, допълнително обявени от БФШ 2022 съобразно изискуемите от организаторите, но 

не по-късно от 10 дни преди крайния такъв. В случай на отказ или неподадена в срок заявка 

за квотата от правоимащ състезател, правото преминава към следващия/следващите, 

съгласно отделно обявена процедура. Таксите към организатора, както и пътните разходи 

са за сметка на състезателя/клуба на състезателя. 

22. Вицешампионите на България по класически шахмат от всяка възрастова група 

получават правото да използват квотата на Организатора на Европейското Индивидуално 

първенство за съответната възрастова група за 2023 г. при спазване на сроковете за заявка, 

допълнително обявени от БФШ 2022 съобразно изискуемите от организаторите, но не по-

късно от 10 дни преди крайния такъв. В случай на отказ или неподадена в срок заявка за 

квотата от правоимащ състезател, правото преминава към следващия/следващите, 

съгласно отделно обявена процедура. Таксите към ЕШС и организатора, както и пътните 

разходи са за сметка на състезателя/клуба на състезателя.  

Всички права, свързани с получаване на квоти, са валидни след получаване на права 

върху тях във връзка с членството на БФШ 2022 в ЕШС. 

23. Вицешампионките на България по класически шахмат от всяка възрастова група 

получават правото да използват квотата на Организатора на Европейското Индивидуално 

първенство за съответната възрастова група за 2023 г. при спазване на сроковете за заявка, 

допълнително обявени от БФШ 2022 съобразно изискуемите от организаторите, но не по-

късно от 10 дни преди крайния такъв. В случай на отказ или неподадена в срок заявка за 

квотата от правоимащ състезател, правото преминава към следващия/следващите, 

съгласно отделно обявена процедура. Таксите към ЕШС и организатора, както и пътните 

разходи са за сметка на състезателя/клуба на състезателя.  

Всички права, свързани с получаване на квоти, са валидни след получаване на права 

върху тях във връзка с членството на БФШ 2022 в ЕШС. 
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24. Когато има водач на делегацията от България, който да използва квота на 

организатора на съответното първенство, той се определя от УС на БФШ 2022 за всяко 

състезание.  

25. Основните критерии, при които се определят участниците за национални отбори 

са: участие и класиране на ДИП, участие и класиране на ЕИП и СИП, ФИДЕ звания и ФИДЕ 

ЕЛО. Подробно критериите се определят от съответните комисии и одобряват от УС на БФШ 

2022, не по-късно от 31.03.2023 г.  

26. Съдийският състав на всички състезания от ДСК за 2023 година се утвърждава от 

УС на БФШ 2022.  

27. Годишният членски внос на съдиите се внася до 31.03.2023 г. Съдии, получили за 

пръв път съдийска категория, заплащат членски внос в стандартен размер до 1 месец след 

придобиването й. 

28. Внасяне на годишния членски внос на съдиите след 31.03.2023 г. се извършва в 

троен размер.  

29. Заявяване на участие в съответния турнир се извършва от шахматните клубове 

при спазване на срока на заявки на съорганизатора на състезанието. Не се допускат за 

участие неспазилите това изискване.  

30. Потвърждаването на регистрацията за участие в конкретно състезание 

приключва един час преди обявеното време за начало на техническата конференция. 

Непотвърдилите регистрацията в горепосочения срок състезатели могат да бъдат допуснати 

до участие в състезанието от главния съдия само при изключителни обстоятелства.  

31. Състезателите и състезателките трябва да представят медицинско удостоверение 

за проведен периодичен медицински преглед при потвърждаване участието си на 

първенствата от ДСК през 2023 г. 

32. Контролите за игра на всички състезания от Държавния Спортен Календар на 

БФШ 2022 за 2023 г. (с изключение на посочените в т. 33) са както следва: 

32.1. Класически шахмат: 90 минути + 30 секунди след всеки изигран ход на 
състезател/ка 

32.2. Ускорен шахмат: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на 
състезател/ка 

32.3. Блиц: 3 минути + 2 секунди след всеки изигран ход на състезател/ка 
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33. Контролата за игра на състезанията по класически шахмат за ветерани (мъже и 

жени) и ДИУП е 60 минути + 30 секунди след всеки изигран ход на състезател/ка. 

34. Съставите на отборите за отборните първенства във всички категории са както 

следва: 

34.1. Отбори мъже, ветерани, юноши, момчета: 4 състезатели + 2 резерви; 

34.2. Отбори жени, ветерани - жени, девойки, момичета: 2 състезателки + 1 резерва. 

35. Първенствата за мъже, юноши и момчета от ДСК са със статута на Опени по 

смисъла на правилника на ФИДЕ – допустимо е участието на състезателки от женски пол в 

Първенствата за  мъже, юноши и момчета от ДСК. 

36. Управителният съвет на БФШ 2022 си запазва правото на промени по спортния 

календар и наредбата на БФШ 2022 за 2023 година.  

37. Тази наредба е неразделна част от спортния календар на БФШ 2022 за 2023 г. и е 

приета на заседание на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

ШАХМАТ 2022“, проведено на 15.01.2023 г. 
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