
                                            РЕГЛАМЕНТ 
                                                          НА 
               ДЪРЖАВНИТЕ ИНДВИДАЛНИ ПЪРВЕНСТВА  

                                ПО УСКОРЕН ШАХ И БЛИЦ  
                                    ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ / 20-22.09. 2015 г./ 
 
 
         
 
1.ОРГАНИЗАТОРИ:                                                                                                     
Българска федерация по шахмат със съдействието на КК „АЛБЕНА” 
 
 
2.МЯСТО ЗА ИГРА:     Хотел „АМЕЛИЯ” в  КК „Албена” 
 
 
3.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
 
    Първенството по ускорен шах за мъже,  ще се проведе в 9 кръга по 
швейцарска систма на 21-22.09.2015г. Контролата за игра е 20 минути 
плюс 5 сек. добавено време  на състезател за завършване на партията. 
    Първенството по блиц за мъже, ще се проведе  в 11 кръга по 
швейцарска система на 20.09.2015г. Контролата за игра е 3 мин. +  2 
сек. добавено време на ход. 
    Първенствата за жени: Системата на провеждане ще бъде в 
зависимост от броя на участващите състезателки, на същите дати. 
 
4.ВАЛИДНОСТ НА ТУРНИРА: 
 
     Турнирите ще важиат за международен и български рейтинг.      
Времето за игра ще се измерва с дигитални часовници DGT XL 
утвърдени от FIDE .  
 
5.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ:  
 
Всички български шахматисти, картотекирани в Българска 
федерация по шахмат . 
 
 
6.ПРОГРАМА: 
 
      • • • • 21-22 септември 2015 г.– Държавно индивидуално първенство по 
ускорен шах за мъже  в 9 /девет/ кръга и за жени според броя на с-ките. 



21 септември 2015 г. – регистрация до 10.30 ч. 
10.30 ч. –техническа конференция 
11.00 ч. – първи кръг 
12.00 ч. – втори кръг 
13.00 ч. – трети кръг 
15.00 ч. – четвърти кръг 
16.00 ч. – пети кръг 
17.00 ч. – шести кръг 
     22 септември      09.30 ч.- седми кръг 
                                   10.30 ч. – осми кръг 
                                   11.30 ч, - девети кръг 
                     12.30 ч. – награждаване и закриване на турнира. 
• • • • 20 септември 2015 г. – Държавно индивидуално първенство по блиц 
за мъже  в 11 кръга и за жени според броя на участващите 
състезателки.  Начало – 16.30 ч. 
 
 
7.КЛАСИРАНЕ: 
 
      Класирането е в зависимост от набраните точки. В случай на 
равенство се прилагат следните допълнителни показатели: 
При Швейцарска система:      1. Бухолц медиана; 
                                                       2. Бухолц; 
                                                       3. Брой победи; 
                                                       4. Натрупване 
                                                       5. Зонеборн – Бергер. 
При Кръгова система:      1. Резулт.  м/у с-те от същата точ. група. 
                                               2. Брой победи. 
                                               3. Зонеборн – Бергер.    
           Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените 
параметри в компютърната програма Swiss – Manager. 
 
  8.НАГРАДИ: : 
 

 • • • • Ускорен шах:                 Мъже: 
1 място -250 лева + купа и златен медал                  5 място – 70 лева 
2 място – 180 лева + купа и сребърен медал            6 място – 60 лева 
3 място – 120 лева + купа и бронзов медал              7 място – 50 лева 
4 място – 80 лева                                                            8 място – 40 лева 
 
                                Жени: 1 място – 80 лв.+ купа и зл. медал           
                                            2 място – 60 лв. + купа и среб. медал                  
                                            3 място – 40 лв. + купа и бронз. медал 



 
 
          •           •           •           • Блиц : 
     Мъже : 1 во – 50 лв;     2 -40 лв.;     3 -20лв . 
     Жени :  1 во – 40 лв;     2 -30 лв. ;     3 - 20 лв.                                                                      

 
                                                                                                                                            
 
     9.СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО НА ТУРНИРА: 
 
   Главен съдия: Георги Бедников – FA; 
   Заместник главен съдия: Димитър Илчев - IA . 
 
    10.ТУРНИРЕН КОМИТЕТ: 
 
   Председател на турнирния комитет:   ......................................................... 
   Членове:  

1. ........................................................ 
2. ......................................................... 

 
          Контестации се подават до Председателя на турнирния комитет 
не по-късно от 10 минути след съдийското решение, придружени от 
такса в размер на 20 ( двадесет ) лева. Решението на Турнирния 
комитет е окончателно. В случай че контестацията бъде уважена 
сумата се връща на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена, сумата 
остава в полза на организаторите. 
 
 
       11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 
ТОЛЕРАНС ЗА ИЗЧАКВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ 15 МИНУТИ /за 
блица 3 / СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА НАЧАЛОТО НА ВСЕКИ КРЪГ. 
 
       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). 
       2. Разговорите между състезатели и други лица по време на 
партиите са забранени. 
       3. Веднага след завършване на партията, състезателят спечелил 
партията си обявява резултата на съдийската маса. При равен 
резултат това извършват и двамата състезатели. 
       4. След завършване на партията състезателите подреждат 
фигурите и напускат игралното поле. 



       5. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.   
Тютюнопушенето в турнирната зала е абсолютно забранено. 
       6. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други 
електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в 
зоната на състезанието. АКО МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НА 
СЪСТЕЗАТЕЛ ЗВЪННЕ ИЛИ Е ВКЛЮЧЕН НА ВИБРАЦИЯ, В 
ЗОНАТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПАРТИЯТА, 
СЪСТЕЗАТЕЛЯТ ГУБИ ПАРТИЯТА. РЕЗУЛТАТЪТ НА 
ПРОТИВНИКА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СЪДИЯТА. 
        7. Всички състезатели са запознати с Регламента и се задължават 
да го спазват. 
 
                 Главен съдия:............................................... 
                                        ( Георги Бедников , ФА) 
 
                 Председател 
                 На Турнирния комитет:................................ 
                                                   ( ..........................................................) 
 
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:   тел.: 0896 631 643    -    Георги Бедников 
                                              E- mail: ste.vas@abv.bg 
                               
                   и БФ ШАХМАТ  тел:  02 9300518/ 818/ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
                 Условия за настаняване:   тел.:  02 9300 518/818/ 
 
Условия за настаняване 
цена за ден на човек: 
 
3* Хотели на полупансион: 
легло в двойна стая: 39.00 лв., единична стая: 45.00 лв. 
 
4* Хотели на полупансион: 
легло в двойна стая: 49.00 лв., единична стая: 55.00 лв. 
 
Фламинго Гранд 5* на пълен пансион: 
легло в двойна стая: 85.00 лв., единична стая: 135.00 лв. 
 
Калиакра 4*+ на ол инклузив: 
легло в двойна стая 85.00 лв., единична стая: 135.00 лв.    
 
За повече информация – БФ Шахмат. 


