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НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ
МЪЖЕ И ЖЕНИ
I. Полуфинал за 74 – то Държавно индивидуално първенство – мъже
1. Провежда се от 24 до 30 януари в град Пловдив в 9 кръга по швейцарска
система.
2. Право на участие имат всички български шахматисти с български или
международен рейтинг не по– малък от 2000, картотекирани в БФ Шахмат.
3. Срок за заявки – 15 януари.
4. Класиралите се на първите 7 места добиват право на участие във финала
за ДИП - мъже.
5. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
II. Полуфинал за 59-то Държавно индивидуално първенство - жени
1. Провежда се от 24 до 30 януари в град Пловдив в 7 кръга по
швейцарска система.
2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в
БФ Шахмат.
3. Срок за заявки – 15 януари.
4. Класиралите се на първите 6 места добиват право на участие във финала
за ДИП - жени.
5. Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
III. 74-ти Финал за Държавно индивидуално първенство - мъже
1. Провежда се от 7 до 17 април по кръгова система в град Кюстендил.
2. Право на участие имат 14 състезатели както следва:
2.1. Първите 3 от финала за 2009 г. (Деян Божков, Борис Чаталбашев,
Момчил Николов).
2.2. Трима състезатели по ЕЛО от международната ранглиста на FIDE към
1 януари 2010 г., участвали в състезания през последните две години и
утвърдени от УС на БФ Шахмат.
2.3. Студентският шампион за 2009 г. (Велислав Куков).
2.4. Първите 7 от Полуфинала за ДИП за 2010 г.
При отказ на участие на състезател по т. 2.1. и т. 2.3. участниците във
финала се допълват от следващите в ранглистата или от резервите от
полуфинала в зависимост от това, кои състезатели имат по-висок рейтинг.
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3. Срок за писмено потвърждение на участие - до 23 януари (т. 2.1, т. 2.2 и
т. 2.3.) и до 1 март (т. 2.4) в БФ Шахмат.
4. Разходите на състезателите за хотел и храна са за сметка на БФ Шахмат.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат.
IV. 59-ти Финал за Държавно индивидуално първенство - жени
1. Провежда се от 8 до 17 април в град Дупница по кръгова система.
2. Право на участие имат 12 състезателки както следва:
2.1. Първите 3 от финала за 2009 г. (Маргарита Войска, Любка Генова и
Адриана Николова). В случай на неучастие на някои от тях, бройката им се
допълва от т. 2.2.
2.2. Три състезателки от международната ранглиста на FIDE към 1 януари
2010 г., участвали в състезания през последните две години и утвърдени от
УС на БФШ.
2.3. Първите 6 от Полуфинала за ДИП за 2010 г.
3. Срок за писмено потвърждение на участие - до 23 януари (т. 2.1 и т. 2.2)
и до 1 март (т. 2.3) в БФ Шахмат.
При отказ на участие на състезателка по т. 2.1. участничките във финала се
допълват от следващите в ранглистата или от резервите от полуфинала в
зависимост от това, кои състезателки имат по-висок рейтинг.
4. Разходите на състезателките за хотел и храна са за сметка на БФ
Шахмат.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат.
V. Квалификации за „Б” РШГ - мъже
1. Провеждат се от 19 до 21 февруари в София. Системата ще бъде
определена след уточняване броя на заявените отбори.
2. Право на участие имат всички отбори от шахматни клубове членове на
БФШ, подали заявка в БФ Шахмат в срок до 31 януари, платили членски
внос и картотекирали своите състезатели.
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. Състезател
играл на квалификациите за „Б” РШГ от даден клуб няма право да играе за
друг клуб до края на 2010 г.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в
ДОП - “Б” група през настоящата година.
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6. Допълнителна информация: 0888 / 441 099 – Васил Тричков, СКШ
Славия.
VI. Държавно отборно първенство за мъже – “Б” група
1. Провежда се от 27 май до 2 юни в Албена по кръгова система при
участието на 10 отбора.
2. Право на участие имат следните отбори: ШК „Шумен 2005”, Шумен,
ШК „Спартак Плевен XXI”, Плевен, ШК „Хармония”, Шабла, ОБСК
Пазарджик, ШК „Тунджа”, Ямбол, ВШК „Г.Даскалов”, Варна, ШК
„Виктори „ Благоевград, ШК „Абритус” Разград, ШК „Прогрес”, Ловеч и
двата клуба придобили право от квалификациите за „Б” РШГ. Всички
отбори трябва да са подали заявки в БФ Шахмат в срок до 10 май, да са
заплатили членския си внос и да са картотекирали своите състезатели.
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
двама преотстъпени състезатели.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в
ДОП “А” група през следващата година. Класиралите се от трето до осмо
място включително запазват мястото си в „Б” РШГ през 2011 г., а
последните два изпадат.
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за
равен мач и 0 точки при загуба.
7. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
8. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат.
VII. Държавно отборно първенство за жени – “Б” група
1.Провежда се от 27 май до 2 юни в Албена в 7 кръга по швейцарска
система или по кръгова система в зависимост от броя на участващите
отбори.
2.Право на участие имат всички отбори от шахматни клубове членове на
БФШ, подали заявка в БФ Шахмат в срок до 10 май, заплатили членски
внос и картотекирали своите състезателки.
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
една преотстъпена състезателка.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.

5

5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в
ДОП “А” група през следващата година.
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за
равен мач и 0 точки при загуба.
7. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
8. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат.
VIII. Държавно отборно първенство за мъже – “А” група
1. Провежда се от 27 май до 2 юни в Албена в 7 кръга по кръгова система.
2. Право на участие имат следните 8 отбора: СКШ Локомотив (София), ,
ШК Лукойл-Нефтохимик (Бургас), ШК ЦСКА (София), ШК Локомотив
(Пловдив), ШК Найден Войнов (Видин), ШК Локомотив 2000 (Пловдив),
Марица-Изток (Раднево) и ШК Марица (Пловдив. В срок до 10 май
отборите следва да заявят участието си, заплатят членския си внос и
картотекират своите състезатели. В случай, че това не бъде направено
отборът изпада автоматично от „А” група.
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
двама преотстъпени състезатели.
4. Разходите, хотел със закуска на участващите в първенството отбори са
за сметка на БФ Шахмат (за 7 състезатели).
5. Важат правилата въведени от FIDE на Олимпиадата в Дрезден през 2008
г.
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за
равен мач и 0 точки при загуба. Класиралите се на последните две места
изпадат в „Б” група.
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат.
IX. Държавно отборно първенство за жени – “А” група
1. Провежда се от 27 май до 2 юни в Албена в 7 кръга по кръгова система.
2. Право на участие имат следните 8 отбори: СКШ Локомотив (София),
ШК Локомотив 2000 (Пловдив), ШК Локомотив (Пловдив), ШК Шах XXI
(София), ШК ЦСКА (София), СКШ Спартак Плевен XXI (Плевен), ШК
Михаил Тал (Червен бряг) и ШК Кракра Пернишки (Перник). В срок 10
май отборите следва да заявят участието си, заплатят членския си внос и
картотекират своите състезатели. В случай, че това не бъде направено
отборът изпада автоматично от „А” група.
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
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състезателка, гражданка на страна извън Европейския съюз, и не повече от
една преотстъпена състезателка.
4. Разходите, хотел със закуска на участващите в първенството отбори са
за сметка на БФ Шахмат (за 4 състезатели).
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Класирането е на база мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за
равен мач и 0 точки при загуба. Класиралите се на последните две места
изпадат в „Б” група.
7. Допълнителна информация: 02 / 9300518 (818) – БФ Шахмат.
XI. Държавно индивидуално първенство за ветерани
1. Провежда се от 13 до 19 май в град София по швейцарската система.
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени преди
01.01.1950 г., картотекирани в БФ Шахмат.
3. Срок за заявки – 1 май.
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните
клубове.
5. Състезанието се провежда съвместно с БФ Ветерани спортисти.
6. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат.
XII. Държавно отборно първенство за ветерани
1. Провежда се от 9 до 11 юли 2010 г в град Червен бряг. Системата на
игра съобразно броя на заявените отбори.
2. Право на участие имат всички отбори от шахматни клубове членове на
БФШ, подали заявка в БФ Шахмат в срок до 1 юли 2010 г., включващи в
съставите си шахматисти родени преди 01.01.1950 г., картотекирани в БФ
Шахмат.
3. Състави на отборите: мъже - 3 състезатели и 1 резерва, жени – 2
състезателки
и
1
резерва.
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните
клубове.
5. Състезанието се провежда съвместно с БФ Ветерани спортисти.
6. Допълнителна информация: 0896 / 864 291 – Илия Кръстев, ШК Михаил
Тал.
МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА,
ДЕЦА
I. Държавно индивидуално първенство за младежи до 20 г.
1. Провежда се от 8 до 14 март в София в 9 кръга по кръгова система.
2. Право на участие имат състезателите заемащи първите 10 места в
ранглистата на България по международен рейтинг (от рейтинг листата на
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ФИДЕ - 01.01.2010 г.), родени след 01.01.1990 г. и картотекирани в БФ
Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 25 февруари.
4. Разходите по участието в първенството за хотел и храна са за сметка на
БФ Шахмат, а пътните са за сметка на шахматните клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на Олимпиадата в Дрезден през 2008
г.
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, ШК
НСА.
II. Държавно индивидуално първенство за девойки до 20 г.
1. Провежда се от 8 до 14 март в София в 9 кръга по кръгова система.
2. Право на участие имат всички състезателки, заемащи първите 10 места в
ранглистата на България по международен рейтинг (от рейтинг листата на
ФИДЕ - 01.01.2010 г.), родени след 01.01.1990 г. и картотекирани в БФ
Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 25 февруари.
4. Разходите по участието в първенството за хотел и храна са за сметка на
БФ Шахмат, а пътните са за сметка на шахматните клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на Олимпиадата в Дрезден през 2008
г.
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, ШК
НСА.
III. Държавно индивидуално първенство за юноши ст. в. до 18 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 или 9 кръга по
швейцарска система в зависимост от броя на участницитв.
2. Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1992 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
IV. Държавно индивидуално първенство за девойки ст. в. до 18 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 кръга по швейцарска
система или по кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1992 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
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4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на Олимпиадата в Дрезден през 2008
г.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
V. Държавно индивидуално първенство за юноши мл. в. до 16 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 или 9 кръга по
швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2. Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1994 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
VI. Държавно индивидуално първенство за девойки мл. в. до 16 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 кръга по швейцарска
система или по кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1994 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
VII. Държавно индивидуално първенство за момчета ст. в. до 14 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 прил в Пловдив в 9 кръга по швейцарска
система.
2. Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1996 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
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VIII. Държавно индивидуално първенство за момичета ст. в. до 14 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 кръга по швейцарска
система или по кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1996 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
IX. Държавно индивидуално първенство за момчета мл. в. до 12 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 9 кръга по швейцарска
система в зависимост от броя на участниците.
2. Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1998 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
X. Държавно индивидуално първенство за момичета мл. в. до 12 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 кръга по швейцарска
система.
2. Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1998 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
XI. Държавно индивидуално първенство за деца момчета мл. в. до 10 г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 9 кръга по швейцарска
система в зависимост от броя на участниците.
2. Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.2000 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
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4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
XII. Държавно индивидуално първенство за деца момичета мл. в. до 10
г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 кръга по швейцарска
система.
2. Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.2000 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
XIII. Държавно индивидуално първенство за деца момчета мл. в. до 8
г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 или 9 кръга по
швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2. Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.2002 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
XIV. Държавно индивидуално първенство за деца момичета мл. в. до 8
г.
1. Провежда се от 27 март до 2 април в Пловдив в 7 кръга по швейцарска
система или по кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.2002 г. и
картотекирани в БФ Шахмат.
3. Заявки за участие се правят в срок до 17 март.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
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6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
XV. Държавно отборно първенство за юноши и девойки мл. в. до 16 г.
1. Провежда се от 7 до 11 август в Старозагорски минерални бани в 7 кръга
по швейцарска система или по кръгова система, в зависимост от броя на
участващите отбори.
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявка в срок до 26 юли и
картотекирали своите състезатели.
3. Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва и девойки - 4
състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.1994 г.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
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: 0898 / 483 806 – Ангел Арахангелов, ШК 64.
XVI. Държавно отборно първенство за момчета и момичета мл. в. до
12 г.
1. Провежда се от 1 до 5 август в Старозагорски минерални бани по
швейцарска система в 7 кръга.
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявка в срок до 21 юли и
картотекирали своите състезатели.
3. Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва и девойки - 4
състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.1998 г.
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните
клубове.
5. Важат правилата въведени от FIDE на последната Олимпиада в Дрезден.
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: 0898 / 483 806 – Ангел Арахангелов, ШК 64.
НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ
МЪЖЕ И ЖЕНИ
I. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за
мъже и жени.
1. Провеждат се от 15 до 17 октомври в Стара Загора по швейцарска
система в 9 кръга.
2. Право на участие имат всички български шахматисти и шахматистки,
подали заявка в срок до 6 октомври и картотекирани в БФ Шахмат.
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3. Контрола на игра: блиц - по 5 минути на състезател; ускорен шахмат - по
15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на състезател.
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
5. Допълнителна информация: 0898 / 483 806 – Ангел Арахангелов, ШК 64.
МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА,
ДЕЦА
II. Държавни индивидуални първенства по блиц за юноши до 8, 10, 12,
14, 16 и 18 г.
1. Провеждат се на 4 април в Пловдив по швейцарска система в 7 или 9
кръга в зависимост от броя на участниците.
2. Право на участие имат всички състезатели в съответните възрасти,
подали заявка в срок до 23 март и картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра - по 5 минути на състезател за цялата партия;
4. Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
III. Държавни индивидуални първенства по блиц за девойки до 8, 10,
12, 14, 16 и 18 г.
1. Провеждат се на 4 април в Пловдив по швейцарска система в 7 кръга
или по кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички състезателки в съответните възрасти,
подали заявка в срок до 23 март и картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра - по 5 минути на състезателка за цялата партия;
4. Всички участнички са длъжни да носят шахматен часовник.
5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
IV. Държавно индивидуално първенство по блиц за младежи до 20 г.
1. Провежда се на 12 март в София по швейцарска система в 7 или 9 кръга
в зависимост от броя на участниците.
2. Право на участие имат всички състезатели взели участие в ДИП по
класически шахмат до 20 години плюс състезателите от тази възраст,
родени след 01.01.1990 г. и преди 01.01.1992 г, подали заявка в срок до 3
март и картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра - по 5 минути на състезател за цялата партия;
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4. Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, ШК
НСА.
V. Държавно индивидуално първенство по блиц за девойки до 20 г.
1. Провежда се на 12 март в София по швейцарска система в 7 кръга или по
кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички състезателки взели участие в ДИП по
класически шахмат до 20 години плюс състезателките от тази възраст,
родени след 01.01.1990 г. и преди 01.01.1992 г., подали заявка в срок до 3
март и картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра - по 5 минути на състезателка за цялата партия;
4. Всички участнички са длъжни да носят шахматен часовник.
5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, ШК
НСА.
VI. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат за
момчета и момичета до 8, 10 и 12 г.
1. Провеждат се от 2 до 3 април в Пловдив по швейцарска система в 7 или
9 кръга в зависимост от броя на участниците. При девойките се допуска и
кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички шахматисти, подали заявка в срок до 23
март и картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра - по 20 минути на състезател за цялата партия.
4. Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
VII. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат за
юноши и девойки до 14, 16, и 18 г.
1. Провеждат се от 2 до 3 април в Пловдив по швейцарска система в 7 или
9 кръга в зависимост от броя на участниците. При девойките се допуска и
кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички шахматисти, подали заявка в срок до 23
март, картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра: блиц - по 20 минути на състезател за цялата партия.
4. Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
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5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
VIII. Държавно индивидуално първенство по ускорен шахмат за
младежи до 20 г.
1. Провежда се от 15 до 16 март в София по швейцарска система в 7 или 9
кръга в зависимост от броя на участниците.
2. Право на участие имат всички състезатели взели участие в ДИП по
класически шахмат до 20 години плюс състезателите от тази възраст,
родени след 01.01.1990 г. и преди 01.01.1992 г., подали заявка в срок до 5
март и картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра: по 20 минути на състезател за цялата партия.
4. Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, ШК
НСА.
IX. Държавно индивидуално първенство по ускорен шахмат за
девойки до 20 г.
1. Провежда се от 15 до 16 март в София по швейцарска система в 7 кръга,
или по кръгова система в зависимост от броя на участничките.
2. Право на участие имат всички състезателки, взели участие в ДИП по
класически шахмат до 20 години плюс състезателите от тази възраст,
родени след 01.01.1990 г. и преди 01.01.1992 г., подали заявка в срок до 5
март и картотекирани в БФ Шахмат.
3. Контрола на игра: по 20 минути на състезателка за цялата партия.
4. Всички участнички са длъжни да носят шахматен часовник.
5. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните
клубове.
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, ШК
НСА.
НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – КУПИ И ШАМПИОНАТИ
I. 32 Открит шампионат на България за мъже
1. Провежда се от 31 януари до 6 февруари в град Пловдив по швейцарска
система в 9 кръга.
2. Допълнителна информация: 0885/291961 – Харалампи Ванев, СКШ
Локомотив.
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II. 20 Открит шампионат на България за жени
1. Провежда се от 25 до 31 юли в град Враца по швейцарска система в 9
кръга.
2. Допълнителна информация: 0898 / 539 814 – Красимир Бочев и 0878 /
265 017 - Пламен Стефанов, СКШ Враца.
III. Купа България “Полипост”
1. Провежда се от 9 до 10 януари в град София по швейцарска система в 7
кръга.
2. Допълнителна информация: 02 / 9818218 – Йордан Стойнов, ШК ИвисПлюс.
IV. Купа България “Търновска царица”
1. Провежда се от 23 до 25 април в град Велико Търново по швейцарска
система в 7 кръга.
2. Допълнителна информация: 0886 / 495921 – Светла Йорданова, ВШК
Г.Даскалов.
V. Купа България “Златко Кръстев”
1. Провежда се от 4 до 6 юни в град Стара Загора по швейцарска система в
7 кръга.
2.Допълнителна информация: 0898 / 483 806 – Ангел Арахангелов, ШК 64.
VI. Купа България “Морско конче”
1. Провежда се от 24 до 30 август в град Варна по швейцарска система в 9
кръга.
2.Допълнителна информация: 052 / 634 608 и 0885/464256 – Коста
Ангелов, ВШК Г.Даскалов.
VII. Купа България “Пристис”
1. Провежда се от 30 до 31 октомври в град Русе по швейцарска система в
7 кръга.
2. Допълнителна информация: 082 / 443 004 и 0888 / 281 674 – Румен Раев,
ШК Пристис.
VIII. Купа България “Васил Сотиров”
1. Провежда се от 4 до 5 декември в град Благоевград по швейцарска
система в 7 кръга.
2 .Допълнителна информация: 0889 / 070 718 – Марин Атанасов, ШК
Виктори Благоевград.
Точкуването при децата, юношите и девойките за националната купа
ще се извършва на база четири от шестте състезания. В точкуването,
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съгласно наредбата на МФВС ще се включват само тези от посочените 6
турнири, които са изпълнили следните условия:
а) в тях да са участвали най-малко 50 състезатели;
б) в тях да са играли представители на най-малко 15 ШК;
в) в състезанието са учасвали само картотекирани състезатели.
На всеки състезател ще ще се зачитат най-много 4 участия в съответната
възрастова група, като точкуването от тези участия ще се извършва
съгласно действащата наредба на МФВС (втора колона от таблицата).
ЗОНОВИ СЪСТЕЗАНИЯ
Провеждат се след съгласуване със зоновите координатори по места:
1.Североизточна зона (Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Търговище) –
Организатор: Ангел Яначков
2.Северна централна зона (Русе, Разград, Велико Търново, Габрово) –
Организатор: Румен Раев
3.Северозападна зона (Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин) –
Организатор: Красимир Бочев
4.Югоизточна зона (Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково) –
Организатор: Евгений Желязков
5.Южна централна зона (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали) –
Организатор: Димитър Илчев
6. Югозападна зона (София-област, Перник, Благоевград, Кюстендил) –
Организатор: Георги Бедников
7. София (София-град) – Организаторът ще бъде определен допълнително.
Всеки състезател, който взема участие на зоново първенство трябва
да бъде картотекиран в БФ Шахмат и има право да играе само в една
възрастова група в отделните състезания - индивидуални по класически,
ускорен и блиц и в две отборни първенства. Съставите на отборите (брой
дъски) за зоновите отборни в различните възрастови групи са както
съответстващите в ДОП. На зоновите първенства ще има наблюдатели
определени от БФ Шахмат, които ще следят за нормалното протичане на
състезанията и ще подписват съдийските протоколи! Всички зонови
първенства за цялата страна ще се провеждат само в следните периоди: 19
– 21 март; 8 – 10 октомври; 12 – 14 ноември и 19 – 21.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. В състезанията от Държавния спортен календар на БФШ имат право на
участие само състезатели от шахматни клубове, членове на БФШ, съгласно
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изискванията на МФВС, Закона за физическото възпитание и спорта и
правилника за прилагането му.
2. Картотекирането на състезатели към шахматни клубове се извършва
съгласно формуляр и Правилника за състезателните и трансферни права на
БФ Шахмат от 04.01. до 31.01.2010 г. в офиса на БФ Шахмат – гр. София,
бул. “Васил Левски” 75, ет. 7, ст. 704 и 709 от служителите на федерацията.
Всеки състезател ще бъде допускан до участие в дадено състезание само
след представяне на картотеката си. След посочения период картотеки ще
се извършват само в следните периоди: 8 - 12 март; 22 - 26 март; 19 - 26
май, 26-30 юни и 16-21 октомври.
3. Шахматни клубове, които картотекират своите състезатели извън
посочените срокове заплащат картотека в двоен размер.
4. Шахматни клубове, приети за членове на БФШ след 31.01.2010 г.
картотекират своите състезатели, като заплащат картотека в нормален
размер.
5. Състезателите, които участват в зоновите състезания по шахмат могат да
играят само в една възрастова група и трябва да бъдат картотекирани в БФ
Шахмат.
6. Техническите конференции на индивидуалните и отборните първенства
за мъже и жени започват от 11.00 ч., а на всички останали състезания - от
13.00 ч.
7. Не се разрешава преотстъпване на състезатели от един шахматен клуб в
друг за Държавните отборни първенства за юноши и девойки до 12 и 16
години.
8. Преотстъпването на състезатели от един шахматен клуб в друг за
Държавните отборни първенства за мъже и жени “Б” и “А” групи се
извършва до 01.05.2010 г. След този срок преотстъпване на състезатели за
първенствата не се разрешава.
9. Заявяването на участие трябва да става в определения за съответния
турнир срок при организатора на състезанието. Не се допускат за участие
не спазилите това изискване.
10. Подаването на анкетните карти за участие в конкретно състезание
приключва 1 час преди обявеното време за начало на техническата
конференция. Не подалите анкетни карти в горепосочения срок лица могат
да бъдат допуснати до участие в състезанието от главния съдия само при
изключителни обстоятелства.
11. Всички състезания от Държавния спортен календар на БФШ се
провеждат съгласно действащите правилници и нормативни документи на
БФШ.
12. Турнирните комитети на състезанията от Държавния спортен календар
на Българската федерация по шахмат се определят от Управителния съвет
на БФШ. За заместник-главен съдия в състезанията от Държавния спортен
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календар на Българската федерация по шахмат с предимство се назначават
съдии, които могат да покриват норми.
13. От 2010 година съставите на отборите за девойки на Държавните
отборни първенства до 12 и до 16 години ще бъдат от по 4 състезателки и 1
резерва.

