
Държавно отборно първенство за мъже – “Б” група 
 
1. Провежда се от 19 до 25 септември в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 1 
септември, заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите 
състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 6 състезатели и 2 резерви. Допуска се участие на 
чуждестранни състезатели, но в отделен мач могат да играят до 2 
състезатели, граждани на страни от Европейския съюз и не повече от 1 
състезател, гражданин на страна извън Европейския съюз и не повече от 2 
преотстъпени състезатели.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
 
Възможности за настаняване: 
Хотел Гларус *** 
Цена за настаняване на човек в двойна стая: 34 лв./ден на база нощувка със 
закуска и вечеря. 
Цена за настаняване на човек в единична стая: 38 лв./ден на база нощувка 
със закуска и вечеря. 
Цената е крайна и включва: нощувка, закуска, вечеря, ползване на басейн, 
шезлонг и чадър на басейна,  туристически данък и 9% ДДС. 
 
5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в 
ДОП “А” група през 2014 г. 
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за 
равен мач и 0 точки при загуба.   
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
    
Държавно отборно първенство за жени – “Б” група 
 
1. Провежда се от 19 до 25 септември в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 1 
септември, заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите 
състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 4 състезателки и 1 резерва. Допуска се участие на 
чуждестранни състезателки, но в отделен мач може да играе не повече от 1 
състезателка, гражданка на страна от Европейския съюз и не повече от 1 
състезателка, гражданка на страна извън Европейския съюз, и не повече от 
1 преотстъпена състезателка. 



4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
 
Възможности за настаняване: 
Хотел Гларус *** 
Цена за настаняване на човек в двойна стая: 34 лв./ден на база нощувка със 
закуска и вечеря. 
Цена за настаняване на човек в единична стая: 38 лв./ден на база нощувка 
със закуска и вечеря. 
Доплащане за ол инклузив: 12 лв./човек на ден. 
В цената е включена нощувка, закуска, вечеря, ползване на басейн, шезлонг 
и чадър на басейна,  туристически данък и 9% ДДС. 
 
5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в 
ДОП “А” група през 2014 г.  
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за 
равен мач и 0 точки при загуба. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
Държавно отборно първенство за мъже – “А” група 
  
1. Провежда се от 19 до 25 септември в к.к. Слънчев бряг в 7 кръга по 
кръгова система. 
2. Право на участие имат първите 6 отбора от класирането на ДОП „А” 
група през 2012 г. и първите 2 отбора от класирането на ДОП „Б” група 
през 2012 г. Тази година отборите са: Локомотив (Пловдив), Локомотив 
2000 (Пловдив), Абритус (Разград), Локомотив (София), Найден Войнов 
(Видин), Марица-Изток (Раднево), Енергия-21 (Добрич) и Марек Юнион 
Ивкони (Дупница). Всички отбори трябва да са потвърдили участието си в 
срок до 1 септември, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 
своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 6 състезатели и 2 резерви. Допуска се участие на 
чуждестранни състезатели, но в отделен мач могат да играят до 2 
състезатели, граждани на страни от Европейския съюз и не повече от 1 
състезател, гражданин на страна извън Европейския съюз, и не повече от 2 
преотстъпени състезатели. 
4. Разходите на база хотел със закуска и вечеря на участващите в 
първенството отбори от „А” РШГ за мъже (7 състезатели) са за сметка на 
БФ Шахмат. Настаняването им ще бъде в двойни стаи в хотел Гларус. 
5. Класиралите се на последните 2 места отбори изпадат в ДОП “Б” група 
през 2013 г.  
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за 
равен мач и 0 точки при загуба. 



7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
Държавно отборно първенство за жени – “А” група 
  
1. Провежда се от 19 до 25 септември в к.к. Слънчев бряг в 7 кръга по 
кръгова система. 
2. Право на участие имат първите 6 отбора от класирането на ДОП „А” 
група през 2011 г. и първите 2 отбора от класирането на ДОП „Б” група 
през 2011 г. Тази година отборите са: Локомотив 2000 (Пловдив), ЦСКА 
(София), Шах ХХI (София), Локомотив (Пловдив), Виктори (Благоевград), 
Ивис Плюс (София), Марек Юнион Ивкони (Дупница) и Спатак Плевен 
ХХІ (Плевен). Всички отбори трябва да са потвърдили участието си в срок 
до 1 септември, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 
своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 4 състезателки и 1 резерва. Допуска се участие на 
чуждестранни състезателки, но в отделен мач може да играе не повече от 1 
състезателка, гражданка на страна от Европейския съюз и не повече от 1 
състезателка, гражданка на страна извън Европейския съюз, и не повече от 
1 преотстъпена състезателка. 
4. Разходите на база хотел със закуска и вечеря на участващите в 
първенството отбори от „А” РШГ за жени (4 състезатели) са за сметка на 
БФ Шахмат. Настаняването им ще бъде в двойни стаи в хотел Гларус. 
5. Класиралите се на последните 2 места отбори изпадат в ДОП “Б” група 
през 2013 г.  
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за 
равен мач и 0 точки при загуба. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 


