
                                                    РЕГЛАМЕНТ 
 
          на ХIV-то Държавно индивидуално първенство за ветерани 2013 
 
Цел и задачи: Турнирът има за цел да определи Държавния шампион за 2013 г. и 
неговите подгласници. Право на участие имат всички състезатели, родени преди 
31.12.1953 г. и шахматистки, родени преди 31.12.1963 г, картотекирани в БФ 
Шахмат и подали заявка до 09.05.2013.  Първенството е организирано от БФ Шахмат 
и БФ Ветерани спортисти.  
 
Система на провеждане:  
Провежда се от 21 до 26 май в град София по швейцарска система в 9 кръга (в 
зависимост от броя на участниците). За направа на двойките се използва 
компютърната програма Swiss Manager. Контролата за игра е 90 минути плюс 30 
секунди при  всеки ход на състезател за завършване на партията. Турнирът е валиден 
за български и международен рейтинг. Играе се с електронни часовници тип DGT  
XL. 
 
Място и програма: Турнирът се провежда в гр. София – шах-дом Георги Гешев при 
следната програма:  
 
21.05.2013 /вторник/                    13.00 – Техническа конференция 
                                                       14.30 –  1-ви кръг 
22.05.2013 /сряда/                        09.30 – 2-ри кръг 
22.05.2013 /сряда/                        14.30 – 3-ти кръг 
23.05.2012 /четвъртък/                14.30 -  4-ти кръг 
24.05.2012 /петък/                        09.30 –  5-ми кръг                                                       
24.05.2012 /петък/                        14.30 – 6-ми кръг 
25.05.2013 /събота/                      09.30 – 7-ти кръг 
25.05.2013 /събота/                      14.30 -  8-ми кръг 
26.05.2013 /неделя/                      09.30 – 9-ти кръг 
                
26.05.2013 /неделя/                     13.00  – закриване на  турнира и               
                                                                    награждаване на победителите 
 
Класиране: Класирането е в зависимост от броя на набраните точки. В случай на 
равенство са в сила следните допълнителни показатели: 
а) Бухолц – медиана 
б) Бухолц 
в) по-голям брой победи 
г) натрупване 
д) Зонеборн – Бергер 
 
Награди: Победителят получава купа и златен медал, вторият и третият получават 
съответно сребърен и бронзов медали. 
Парични награди: 1 – 150 лв, 2 – 100 лв, 3 – 80 лв, 4 – 60 лв, 5 – 50 лв, 6 - 40 лв, 7 – 
30, 8 – 30, 9 – 30 лв. За най-добре представила се жена: 1 – 30 лв. Всичко – 600 лв. 



Наградите не се делят, а се разпределят според допълнителните показатели. 
 
Съдийство: Турнирът се ръководи от: Главен съдия Радислав Атанасов – 
Международен съдия и Йорданка Такова – съдия 3-та категория. Решенията на 
съдията мога да бъдат обжалвани пред Турнирен комитет в състав: 
Председател: Петранка Драганова, членове: Тодор Спиров, Стоян Славов Стоянов,    
Резерви:  Пламен Рибаров, Петър Орев 
 
Контестации срещу съдийски решения се подават не по-късно от 15 минути след 
съдийското решение, при внесена такса за контестация в размер на 30 лв. Таксата 
трябва да се връчи на Председателя на Турнирния комитет. Ако контестацията бъде 
уважена, сумата трябва да бъде върната веднага. Ако контестацията бъде 
отхвърлена, сумата остава в полза на организаторите, Решението на Турнирния 
комитет е окончателно.  
 
Допълнителни разпоредби: 
1.1. Записването на ходовете е задължително до приключване на партията. 
1.2. Не се прилагат правилата за ускорен шахмат и чл.10.2 от Правилника на 

ФИДЕ за шахматната игра. 
1.3. Строго е забранено да се носят мобилни телефони или други електронни 

средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. 
Ако мобилен телефон на състезател звънне в зоната на състезанието по време 
на партията, състезателят губи партията. Резултатът на неговия противник се 
определя от съдията. 

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

се разрешава да останат в игралното поле. 
1.6. Всеки състезател или състезателка, които не са се явили пред шахматната 

дъска до 30 минути от началото на всеки кръг, губят своите партии служебно и 
незабавно. 
Ако и двамата състезатели /състезателки/ не са се явили до 30 мин. след 
обявяване началото на кръга пред шахматната дъска и двамата ще загубят 
служебно партиите си. 
 
Всички състезатели са запознати с регламента на техническата конференция и 
се задължават да го спазват. 
 

 
 
          Главен съдия:                                             (Радислав Атанасов)                                
 
 
          Председател на Турнирния комитет:            
 
                                                                               ( Петранка Драганова)                                    
                                                                                 
 


