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ДИП ПО ШАХМАТ ЗА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ДО 20 ГОДИНИ 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
 

НА ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА  
ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ДО 20 ГОДИНИ 

 
 

1. ОРГАНИЗАТОР:  
Българска федерация по шахмат и Шахматен клуб „Етър” – Велико Търново. 
 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: 
Излъчване на държавните шампиони по шахмат за младежи и девойки до 20 г. за 2016  
 

3. ДАТА И МЯСТО:  
Първенствата се провеждат от 27.02. до 04.03.2016 г. във Велико Търново, шахматната 
зала на Стадион „Ивайло” – южен вход 
 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 
Право на участие имат всички състезателки и състезатели, членове на лицензирани 
клубове и картотекирани в БФ Шахмат за 2016 г., родени на/след 01.01.1996 г. 
 

5. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
Първенствата се провеждат както следва: 

5.1. Девойки до 20 години – кръгова система.  
5.2. Младежи до 20 години – Швейцарска система в 7 (седем) кръга. 

 
6. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА:  

За съставяне на двойките за игра и класирането се използва утвърдения от ФИДЕ 
специализиран софтуер ФИДЕ Swiss-Manager. 
Стартовото подреждане на състезателите в турнирите по Швейцарска система се 
извършва по: 1. Международен рейтинг; 2. Български рейтинг; Азбучен ред на 
фамилните имена на латиница.  
Подреждането на състезателите в първенствата по Кръгова система е по реда на 
изтегления номер при жребия. 
 

7. 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.  
 

8. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: 
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Времето за игра се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL. 
 

9. ПРОГРАМА: 
 

 
Главният съдия, при необходимост и след консултация с БФ Шахмат и домакините, може 
да направи промяна в предварителната програма и залата за игра, за което състезателите 
следва да бъдат предварително уведомени. 

 
10. КЛАСИРАНЕ:  

Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство са в 
сила следните допълнителни показатели: 
 

 За първенството по Швейцарска система: 
 
10.1. Резултат от партиите в точковата група /лична среща/ . 
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. 

 

Дата Час Кръг 

27 февруари 2016 г. (събота) 
13:00 Техническа конференция 

15:00 І-ви кръг 

28 февруари 2016 г. (неделя) 15:00 ІІ-ри кръг 

29 февруари 2016 г. (понеделник) 15:00 III-ти кръг 

1 март 2016 г. (вторник) 15:00 IV-ти кръг 

2  март 2016 г. (сряда) 15:00 V-ти кръг 

3 март 2016 г. (четвъртък) 15:00 VI-ти кръг 

4 март  2016 г. (петък) 
09:00 VII-ми кръг 

14:00 Награждаване и закриване 
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 За първенството по Кръгова система: 
 

10.6. Резултат от партиите в точковата група /лична среща/. 
10.7.Зонеборн-Бергер. 
10.8.По-голям брой победи. 
10.9.Система Коя. 
10.10. По-голям брой партии с черни фигури. 
 
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената 
от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager. 
 

11. ВАЛИДНОСТ 
Първенствата са валидни за международен и български рейтинг по класически шахмат. 
 
12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: 

Първенствата се ръководят от следния съдийски състав: 
Главен съдия: Николай Йорданов, Международен съдия на ФИДЕ 

Решенията на съдията са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирен 
комитет в състав: 
Председател:  
Членове:  
Резерви:  

Контестации се подават не по-късно от 30 минути след завършване на кръга, 
придружени от такса в размер 50 (петдесет) лв. 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 БФ Шахмат. 

В случай на извършване на проверки на състезатели за спазване на Правилата за борба 
с измамите, същите ще бъдат осъществявани от представители на комисия в състав: 
Николай Йорданов, д-р Иван Лефтеров, Светла Йорданова. Главният съдия има право да 
посочи, при необходимост, и други лица, които да извършват такива проверки, в 
зависимост от спецификата им. 

 
13. НАГРАДИ:  

Класиралите се на първо, второ и трето място състезателки и състезатели се 
награждават с медали. Шампионите получават и купи. 

Шампионът и шампионката получават право на участие в Световното първенство до 
20 години през 2016 година и се класират за участие в ДИП, съответно за мъже и за 
жени, в случай, че имат изискуемия съгласно Наредбата индивидуален коефициент. 
 

14. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: 
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Лекар на турнира е д-р Иван Лефтеров. 
 

15. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:  
 

15.1 Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата от 01.07.2014 
г., настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на „феърплей” 
(fairplay). 

15.2 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/състезателки не са се явили пред шахматната дъска 
при обявяване на началото на кръга и двамата ще загубят служебно партиите си. 

15.3 Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и  
други лица по време на партиите е забранено. 

15.4 Записването на ходовете е задължително през цялата партия. 
15.5 Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на 

рекламация по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника на шахмата. 
15.6 Не се разрешава предлагането на реми  преди изиграване на 30 ход на 

състезателя с черни фигури. Изключение от това правило се прави за реми по 
чл. 9.2 от Правилника на ФИДЕ, което трябва да се провери от съдията. 
При неспазване на това правило и двамата състезатели губят партията. 

15.7 След завършване на партията състезателите подписват бланките с резултата и ги 
предават на съдийската маса. 

15.8 Бланките са собственост на организаторите. 
15.9 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.  
Регламентът на състезанието може да разрешава такива устройства, 
напълно изключени, да се поставят в чанта на състезателя. На състезателя не 
се разрешава да носи чантата, съдържаща такова устройство, без разрешение 
на съдията. 
Ако се докаже, че играч е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, 
той губи партията, а противникът му печели. 
Съдията има право да изисква от състезателите да допускат инспекция за 
проверка на техните дрехи, чанти или други предмети в определено за целта 
пространство или помещение. Съдията, или упълномощеният от него 
помощник, който проверява състезателя, трябва да бъде от същия пол като 
проверявания. Ако състезател откаже да изпълнява тези задължения, съдията 
предприема мерки съгласно чл. 12.9 от Правилника.  
Състезателят трябва да информира съдията преди началото на кръга, в 
случай че напълно изключен мобилен телефон или каквото и да е електронно 
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средство за комуникация, или друго устройство, което може да подсказва 
ходове е в неговата/нейната чанта. 

15.10 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. 

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

разрешава да останат в игралното поле. 
15.13 Присъствието на треньори, родители и ръководители в игралната зала по време 

на играта е забранено, освен в първите пет минути на кръга. 
15.14 Членовете на Турнирния комитет имат право на присъствие в залата. 
15.15 Снимки със светкавициили допълнително осветлени се разрешават само в 

първите 5 минути.  
15.16 Зоната на състезанието включва залата за игра, в която се провежда и тоалетните 

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

 
 
 
 
 
 
Главен съдия:  
(Николай Йорданов – международен съдия на ФИДЕ) 
 
 
 Председател на Турнирен комитет:     
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