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Р Е Г Л А М Е Н Т 
НА 77-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО 

ПО ШАХМАТ ЗА МЪЖЕ – ПОЛУФИНАЛ 

  

1. ОРГАНИЗАТОР: Българската федерация по шахмат със съдействието на СКШ 

„Локомотив” Пловдив и Новотел „Пловдив”. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да се определят 6 (шест) състезатели, които да участват във финала 

на Държавното индивидуално първенство по шахмат за мъже за 2013 г.  

3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда се от 11–17.02.2013 г. в зала „Москва” на 

Новотел ”Пловдив”. 

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенството се провежда в 9 (девет) кръга по 

Швейцарската система.  

5. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА: За съставяне на двойките за игра, се използва 

утвърдения от ФИДЕ специализиран софтуер Swiss-Manager. 

6. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е 90 минути до края на 

партията, с добавяне на 30 секунди допълнително преди всеки изигран ход, което 

започва от първия ход. 

7. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронните 

шахматни часовници DGT XL.  

8. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат всички български шахматисти с български или 

международен рейтинг не по-малък от 2000, членове на лицензирани клубове и 

картотекирани в БФ Шахмат, съгласно Наредбата за провеждане на състезанията от 

държавния спортен календар на БФ Шахмат за 2013 г. 

9. ПРОГРАМА: 

Дата Месец Ден Час Кръг Зала  

11 ФевруариПонеделник
13:00 - 

Москва 
Техническа конференция 

15:00 І  

12 ФевруариВторник 15:00 ІІ  Москва  

13 ФевруариСряда 
09:00 ІІІ 

Москва 
 

15:00 ІV  

14 ФевруариЧетвъртък 15:00 V  Москва  

15 ФевруариПетък 
09:00 VІ 

Москва
 

15:00 VІІ  

16 ФевруариСъбота 15:00 VІІІ Москва  

17 ФевруариНеделя 
09:00 ІХ 

Москва
 

14:30 - Закриване 

 

Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и домакините, 

може да направи промяна в предварителната програма и залата за игра, за което 

състезателите следва да бъдат предварително уведомени. 
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10. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на 

равенство, са в сила следните допълнителни показатели: 

10.1. Рейтинг пърформанс. 

10.2. Редуциран Бухолц-1 – показателят Бухолц, от който се изважда най-ниският 

резултат на противниците. 

10.3. Бухолц. 

10.4. Брой победи. 

10.5. Зонеборн-Бергер. 

Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в 

утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager. 

11. ВАЛИДНОСТ: Първенството е валидно за международен рейтинг и български рейтинг 

и звание. 

12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски състав: 

Главен съдия – Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ. 

Заместник главен съдия – Димитър Илчев, международен съдия на ФИДЕ и Ружка  

Генова, съдия на ФИДЕ. 

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

пред Турнирния комитет в състав: 

Председател: Харалампи Ванев 

 Членове: GM Милко Попчев 

                 IM Спас Кожухаров  

 Резерви:      Янко Панайотов          

            WIM Стефи Бедникова 

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

придружени от такса в размер на 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е 

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

веднага. В случай че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат. 

13. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Златка Попова, 0899873682 

14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

14.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата и настоящия 

Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play). 

14.2. Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет минути 

преди началото, съгласно програмата по регламента на състезанието. 

При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всеки състезател, 

който не се е явил пред шахматната си дъска, ще загуби служебно партията 

си незабавно. 

Ако и двамата състезатели не са се явили пред шахматната дъска при 

обявяването на началото на кръга и двамата ще загубят служебно партията 

си. 
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14.3. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица по 

време на партиите са забранени. 

14.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия. 

14.5. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на 

рекламация по чл.9.2 и 9.3 от Правилника на шахмата. 

14.6. Не се разрешава предлагането на реми преди изиграването на 30 ход на 

състезателя с черните фигури. При неспазване на това правило и двамата 

състезатели губят партията. 

14.7. Член 10.2 от Правилника на шахмата не се прилага при тази игрова контрола. 

14.8. Веднага след завършване на партията, състезателят спечелил партията си, занася 

на съдийската маса оригиналните бланки, подписани от двамата състезатели. 

При равен резултат, това извършва състезателят играл с белите фигури. 

Бланките са собственост на организаторите. 

14.9. След завършване на партията, състезателите подреждат фигурите и напускат 

игралната зала. 

14.10. Забранено е да се правят анализи в игралната зала. 

14.11. На състезателя е забранено, без разрешение от съдията, да носи мобилен 

телефон или други електронни средства за комуникация, в зоната на 

състезанието, освен ако не са напълно изключени. Ако подобно средство 

произведе звук, състезателят губи партията. Противникът ще спечели. Обаче, 

ако противникът не може да обяви мат с произволна серия от правомерни 

ходове, той ще получи половин точка. 

14.12. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в 

първите 10 минути. 

14.13. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват. 

 

 Главен съдия: .................................................................................. 

                           (Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ)   


