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Р Е Г Л А М Е Н Т 
 
1. ОРГАНИЗАТОРИ: ШК „Етър“, „ФИДЕ Международна Академия БУЛЧЕСС“ 

2. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ И ВАЛИДНОСТ:  

Провеждат се 2 турнира: 

A турнир по швейцарска система в 9 кръга.  

Б турнир по швейцарска система в 7 кръга. Право на участие имат 

състезатели с FIDE рейтинг до 2199. 

Турнирите са валидни за международен рейтинг 

3. КОНТРОЛA ЗА ИГРА:  

ЗА  А ТУРНИРА - по 90 минути с 30 секунди добавка на ход 

ЗА  Б ТУРНИРА – по 60 минути с 30 секунди добавка на ход 

4. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: лицензирани от ФИДЕ модели. 

5. УЧАСТНИЦИ: състезатели с FIDE ID, приемащи правилата и условията на този 

Регламент и одобрени от организаторите.  

6. НАСТАНЯВАНЕ: Хотел Forest beach and Les Magnolias. Цените са на човек на ден 

на база All Inclusive – Единична стая 55 BGN Двойна стая 90 BGN Тройна стая 135 

BGN 

7. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:  

40 BGN за състезатели, родени преди 31.12.1962 и след 01.01.2008, 60 BGN за 

всички други състезатели, 75 BGN за участие и в двата турнира   

Участници, които не ползват предложеното от организатора настаняване, 

заплащат такса за участие 100 BGN! 

8. ПРОГРАМА: 

Регистрация 

А и Б турнир  

Б турнир 

13 септември 13.00-15.00  

14 септември 09.00-09.30  

Кръг 1  

 

А турнир  

Б турнир 

   13 септември  

   14 септември 

 16.00  

 10.00  

Кръг 2 

 

А турнир  

Б турнир 

   14 септември  

   15 септември 

 15.00  

 10.00 

Кръг 3 

 

А турнир  

Б турнир 

   15 септември  

   16 септември 

 15.00  

10.00 

Кръг 4 

 

А турнир  

Б турнир 

   16 септември  

   17 септември 

 15.00  

 10.00 

Кръг 5 

 

А турнир  

Б турнир 

   17 септември  

   18 септември 

 15.00  

10.00 

Кръг 6 

 

А турнир  

Б турнир 

   18 септември  

   19 септември 

 15.00  

10.00 

Кръг 7 

 

А турнир  

Б турнир 

  19 септември  

  20 септември 

 15.00  

10.00 

 Награждаване   Б турнир   20 септември   14.00 

Кръг 8 А турнир    20 септември   15.00 

Кръг 9 А турнир   21 септември 10.00 

Награждаване А турнир   21 септември  15.00 
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При предварително уведомяване на главния съдия, се допуска състезател да 

пропусне партия от отделен кръг и да получи служебно половин точка. Това право 

може да се използва еднократно между 1 и 6 кръг в A турнира и между 1 и 5 кръг в 

Б турнира. Състезателят трябва да заяви това най-късно до 10 минути след 

приключване на последната партия от предишния кръг.  

*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. 

9. КЛАСИРАНЕ: според спечелените точки. В случай на равенство се прилагат 

последователно следните допълнителни показатели: Резултат от партиите 

между състезателите в същата точкова група; Редуциран Бухолц (–1); 

Бухолц; По-голям брой победи; Зонеборн-Бергер. Допълнителните 

показатели се изчисляват съгласно заложените параметри в утвърдената от 

ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager. 

10. НАГРАДИ:  

ОСНОВНИ  

А ТУРНИР 

СПЕЦИАЛНИ  

А ТУРНИР 

ОСНОВНИ  

Б ТУРНИР 

СПЕЦИАЛНИ 

Б ТУРНИР 

1 – 2000 ЖЕНА - 300 1 – 800 ЖЕНА – 200  

2 – 1300 

СЕНЬОР НАД 60 Г. – 

200 2 – 600 

СЕНЬОР НАД 60 Г. – 200 

3 – 900  3 – 500 ЮНОША/ДЕВОЙКА ДО 14 Г. – 200 

     4 – 600       4 – 350  

5 – 500  5 – 250  

6 – 400  6 – 200  

7 - 300  7 - 200  

 

*При право на повече от една награда се получава само по-голямата, а при 

равенство – тази в по-престижна категория.  

 

11. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:  

Главен съдия: Николай Йорданов – международен съдия на ФИДЕ 

Зам.-главен съдия: Светла Йорданова – международен съдия на ФИДЕ 

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

пред Турнирен комитет в състав:  

Председател:  

Членове:  

Резервни членове: 

Контестации се подават не по-късно от 30 минути след съдийското решение, 

придружени от такса в размер 60 (шестдесет) лв., като се връчват писмено на 

Председателя или на член на Турнирния комитет. Решението на Турнирния комитет е 

окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на състезателя 

незабавно. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на организаторите. Не 
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се приемат протести по отношение съставянето на двойките за игра, освен при 

очевидна техническа грешка. 

12. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Предлага се съгласно турнирните правила на 

ФИДЕ 

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

13.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата на ФИДЕ и 

настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на „феърплей” (честна игра). 

13.2. Всеки състезател, който се яви пред шахматната дъска по-късно от 30 минути след 

обявеното по график време за начало на съответния кръг, губи партията. 

13.3. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица по 

време на партиите са забранени. 

13.4. По време на игра на състезателите е забранено да носят у себе си мобилен 

телефон, други електронни средства за комуникация или устройство, способно да 

подсказва шахматни ходове в зоната на състезанието.  

13.5. Забранено е да се разсейва или дразни противника по какъвто и да било начин. 

Това включва неоснователни рекламации, неоснователни предложения за реми или 

внасяне на източник на шум в игралното поле. 

13.6. Правилникът на шахмата на ФИДЕ е на разположение на състезателите. 

13.7. Състезателите, които са завършили своите партии, се считат за зрители и не им се 

разрешава да останат в залите за игра.  

13.8. Зоната на състезанието включва залите за игра, в които се провежда, и тоалетните 

помещения. 

13.9. Организаторът запазва право да прави каквито е необходимо промени на 

описаните тук правила, с цел доброто протичане на шахматния фестивал. 

13.10. Всички състезатели са запознати с Регламента и се задължават да го спазват.  

 

ЗАЯВКИ: Всички заявки се подават на e-mail primorskochess@gmail.com и трябва 

да съдържат следната информация: Име и FIDE ID на състезателите, име на 

придружител, вид стая за настаняване и период на настаняване 

 

 

ГЛАВЕН СЪДИЯ:            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТУРНИРНИЯ КОМИТЕТ: 
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R E G U L A T I O N S 
 

1. ORGANIZERS: Chess club "Etar", "FIDE International Academy BULCHESS" 

2. SYSTEM AND VALIDITY - Two tournaments: 

A tournament - Swiss system, 9 rounds 

B tournament – Swiss system, 7 rounds, for players with rating under 2200 

Tournaments are valid for international rating 

3. RATE OF PLAY:  

For A tournament - 90 minutes per player per game with inscription of 30 seconds per move.  

For B tournament - 60 minutes per player per game with inscription of 30 seconds per move.  

4. CHESS CLOCKS: licensed by FIDE models. 

5. PARTICIPANTS: Players with FIDE ID, accepting the terms and conditions of this 

Regulation and approved by the organizers. 

6. ACCOMMODATION: Hotel Forest beach and Les Magnolias. Rates are per person, per 

day and on All Inclusive – Single room 55 BGN Double room 45 BGN Triple room 45 BGN 

7. PARTICIPATION FEE:  

40 BGN for players, born before 31.12.1962 and after 01.01.2008, 60 BGN for all other 

players, 75 BGN for participation in A and B tournament 

Player, who  didn’t use offered accommodation from organizers, will pay 100 BGN fee!  

8. SCHEDULE: 

Registration 
А and B tournament  
B tournament 

13 september 13.00 - 15.00  
14 september 09.00 - 09.30 

Round 1  

 

А tournament  

B tournament 

   13 september  

   14 september 

 16.00  

 10.00  

Round 2 

 

А tournament  

B tournament 

   14 september  

   15 september 

 15.00  

 10.00 

Round 3 

 

А tournament  

B tournament 

   15 september  

   16 september 

 15.00  

10.00 

Round 4 

 

А tournament  

B tournament 

   16 september  

   17 september 

 15.00  

 10.00 

Round 5 

 

А tournament  

B tournament 

   17 september  

   18 september 

 15.00  

10.00 

Round 6 

 

А tournament  

B tournament 

   18 september  

   19 september 

 15.00  

10.00 

Round 7 

 

А tournament  

B tournament 

  19 september  

  20 september 

 15.00  

10.00 

 Closing Ceremony   B tournament   20 september   14.00 

Round 8  А tournament    20 september   15.00 

Round 9  А tournament    21 september 10.00 
Closing 
Ceremony 

 А tournament  
  21 september  15.00 

The players can use “bye” with ½ point from rounds 1-6 in A tournament and 1-5 in B 

tournament. They must inform the chief arbiter in advance not latter than 10 minutes 

after the end of the last game of the previous round. 
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*The chief arbiter is allowed to make changes in the schedule after consultation with the 

organizers. In case of changes in the schedule it will be published in written in the playing 

venue. 

9. STANDINGS: according to the points earned. In case of a tie, the following tie-breaks are 

applied consistently: Direct encounter (The results of the player in the same point group; 

Reduced Buchholz (-1); Buchholz; Greater number of victories; Sonneborn-Berger. The tie-

breaks are calculated according to the parameters set in the FIDE-approved computer program 

Swiss-Manager. 

10. PRIZES:  

GENERAL A 

TOURNAMENT 

SPECIAL A 

TOURNAMENT 

GENERAL B 

TOURNAMENT 

SPECIAL B TOURNAMENT 

1 – 2000 WOMAN - 300 1 – 800 WOMAN – 200  

2 – 1300 SENIOR 60+ – 200 2 – 600 SENIOR 60+ – 200 

3 – 900  3 – 500 BOY/GIRL UNDER 14 – 200 

4 – 600  4 – 350  

5 – 500  5 – 250  

6 – 400  6 – 200  

7 - 300  7 - 200  

* In case of right to more than one prize, only the bigger one is awarded, and in case of a 

draw - the one in a more prestigious category. 

11. ARBITERS: 

Chief arbiter: Nikolay Yordanov - FIDE International arbiter 

Deputy Chief arbiter: Svetla Yordanova - FIDE International arbiter 

Decisions of the arbiters are binding, but can be appealed to a Tournament Committee 

composed of: 

Chairman:  

Members:  

Reserve members: 

Appeals are submitted no later than 30 minutes after the arbiter's decision, accompanied by a 

fee of BGN 60 (sixty), and are handed in writing to the Chairman or a member of the 

Tournament Committee. The decision of the Tournament Committee is final. In case the 

appeal is accepted, the amount is returned to the player immediately. In case it is rejected, the 

amount remains in favour of the organizers. No appeals are accepted regarding the 

composition of the pairs for the game, except in case of an obvious technical error. 

12. MEDICAL SERVICE: according to FIDE tournament regulations 

13. ADDITIONAL PROVISIONS 

13.1. All players are obliged to comply with the FIDE Chess Regulations and this Regulation 

and to play their games in the spirit of "fair play".  

13.2 A player forfeits the game if he hasn’t appeared at his board within 30 minutes after the 

start of the game.  

13.3. Conversations between the players, between players and coaches and others during 

games are prohibited. 
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13.4. During the game, players are prohibited from carrying a mobile phone, other electronic 

means of communication or a device capable of prompting chess moves in the competition 

area. 

13.5. It is forbidden to distract or irritate the opponent in any way. This includes unfounded 

complaints, unfounded draw offers or the introduction of a noise source on the playing field. 

13.6. The FIDE Laws of chess are available to players 

13.7. Players who finished their games are considered spectators and are not allowed to 

remain in the playing halls. 

13.8. The playing area includes the playing halls in which it takes place and the toilets. 

13.9. The organizer reserves the right to make any necessary changes to the rules described 

here, in order to ensure the smooth running of the chess festival. 

13.10. All participants are familiar with the Regulation and undertake to comply with it. 

 

REGISTRATION: All registrations have to be made at e-mail: 

primorskochess@gmail.com and have to include the following information: Name and 

FIDE ID of players, name of accompanying person Accommodation: room, period of 

stay. 

 

CHIEF ARBITER:    CHAIRMAN OF THE TOURNAMENT COMMITTEE: 

 


