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НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ 
 

МЪЖЕ И ЖЕНИ - ИНДИВИДУАЛНИ 
 
I. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство – мъже 
1. Провежда се от 10 до 16 февруари в град Пловдив по швейцарска 
система. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в 
БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 31 януари. 
4. Класиралите се на първите 5 места добиват право на участие във финала 
за ДИП - мъже.  
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
II. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство - жени  
1. Провежда се от 10 до 16 февруари в град  Пловдив по швейцарска 
система. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в 
БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 31 януари. 
4. Класиралите се на първите 4 места добиват право на участие във финала 
за ДИП - жени. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
III. Финал за Държавно индивидуално първенство - мъже 
1. Провежда се от 10 до 18 май в град Козлодуй по кръгова система.  
2. Право на участие имат 10 състезатели както следва: 
2.1. Първите 3 от финала за 2013 г. (Кирил Георгиев, Ивайло Енчев и 
Момчил Николов). 
2.2. 2 състезатели по ЕЛО от международната ранглиста на FIDE към 1 
януари 2014 г., участвали в състезания през последните две години и 
утвърдени от УС на БФ Шахмат. 
2.3. Първите 5 от Полуфинала за ДИП за 2014 г. 
При отказ на участие на състезател по т. 2.1, участниците във финала могат 
да бъдат допълнени до 10 с решение на УС на БФ Шахмат.     
3. Срок за писмено потвърждение на участие - до 1 февруари (т. 2.1 и т. 
2.2) и до 7 март (т. 2.3) в БФ Шахмат. 
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4. Разходите на състезателите за хотел и храна са за сметка на БФ Шахмат, 
а пътните разходи – за сметка на шахматните клубове. 
5.  Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
IV. Финал за Държавно индивидуално първенство - жени 
1. Провежда се от 10 до 18 май в град Козлодуй по кръгова система. 
2. Право на участие имат 10 състезателки както следва: 
2.1. Първите 3 от финала за 2013 г. (Ива Виденова, Елица Раева и 
Симонета Иванова). 
2.2. 2 състезателки от международната ранглиста на FIDE към 1 януари 
2014 г., участвали в състезания през последните две години и утвърдени от 
УС на БФ Шахмат. 
2.3. Първите 4 от Полуфинала за ДИП за 2014 г. 
2.4. 1 състезателка, посочена от домакините (Таня Банинска). 
При отказ на участие на състезателка по т. 2.1. участничките във финала 
могат да бъдат допълнени до 10 с решение на УС на БФ Шахмат. 
3. Срок за писмено потвърждение на участие - до 1 февруари (т. 2.1 и т. 
2.2) и до 7 март (т. 2.3) в БФ Шахмат.     
4. Разходите на състезателките за хотел и храна са за сметка на БФ 
Шахмат, а пътните разходи – за сметка на шахматните клубове. 
5. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
V. Държавно индивидуално първенство за сеньори 
1. Провежда се от 19 до 23 май в град София по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени преди 
31.12.1954 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 9 май. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Състезанието се провежда съвместно с БФ Мастърс. 
6. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
VI. Държавно индивидуално първенство за сеньорити 
1. Провежда се от 19 до 23 май в град София по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени преди 
31.12.1964 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 9 май. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Състезанието се провежда съвместно с БФ Мастърс. 
6. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
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VII. Държавно индивидуално първенство за студенти 
1. Провежда се от 5 до 9 ноември в град София по швейцарска система. 
2. Право на участие имат всички български студенти, картотекирани в БФ 
Шахмат. 
3. Срок за заявки – 27 октомври. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Състезанието се провежда съвместно с НСА „Васил Левски”. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 
VIII. Държавно индивидуално първенство за студентки 
1. Провежда се от 5 до 9 ноември в град София по швейцарска система. 
2. Право на участие имат всички български студентки, картотекирани в БФ 
Шахмат. 
3. Срок за заявки – 27 октомври. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Състезанието се провежда съвместно с НСА „Васил Левски”. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 

МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНИ 
 
I. 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, заплатили годишния си членски 
внос и картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите – 4 състезатели и 3 резерви. Допуска се участие на 
чуждестранни състезатели, но в отделен мач могат да играят 1 
чуждестранен състезател и 1 трансфериран (преотстъпен) състезател.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в 
ДОП “А” група през 2015 г. 
6. Срок за заявки – 1 септември. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
    
II. 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. 
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2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски 
внос и картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите – 3 състезателки и 2 резерви. Допуска се участие на 
чуждестранни състезателки, но в отделен мач могат да играят 1 
чуждестранна състезателка и 1 трансферирана (преотстъпена) 
състезателка. 
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в 
ДОП “А” група през 2015 г. 
6. Срок за заявки – 1 септември.  
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
III. 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 2013 г. (ШК „Абритус” – Разград, СКШ „Локомотив” – 
Пловдив, СКШ „Локомотив” – София, ШК „Найден Войнов” – Видин, ШК 
„Локомотив-2000” – Пловдив и ШК „Марек Юнион Ивкони”) и първите 2 
отбора от класирането на ДОП „Б” група през 2013 г. (ШК „Юри Бендерев-
1912” – Перник и ШК „ЦСКА” – София). Всички отбори трябва да са 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезатели в 
БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите – 4 състезатели и 3 резерви. Допуска се участие на 
чуждестранни състезатели, но в отделен мач могат да играят 1 
чуждестранен състезател и 1 трансфериран (преотстъпен) състезател. 
4. Разходите – нощувка в легло в двойна стая със закуска и вечеря на 
участващите в първенството отбори са за сметка на БФ Шахмат (за 4 
състезатели). 
5. Класиралите се на последните 2 места отбори изпадат в ДОП “Б” група 
през 2015 г. 
6. Срок за потвърждение – 1 септември. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
IV. 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 2012 г. (ШК „Шах XXI” – София, СКШ „Локомотив” – 
Пловдив, ШК „ЦСКА” – София, ШК „Локомотив-2000” – Пловдив, СКШ 
„Спартак Плевен XXI” – Плевен и ШК „Марек Юнион Ивкони” – 
Дупница) и първите 2 отбора от класирането на ДОП „Б” група през 2013 
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г. (ШК „Етър” – Велико Търново и СШК „Кракра Пернишки-2009” – 
Перник). Всички отбори трябва да са заплатили годишния си членски внос 
и картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите – 3 състезателки и 2 резерви. Допуска се участие на 
чуждестранни състезателки, но в отделен мач могат да играят 1 
чуждестранна състезателка и 1 трансферирана (преотстъпена) 
състезателка. 
4. Разходите – нощувка в легло в двойна стая със закуска и вечеря на 
участващите в първенството отбори са за сметка на БФ Шахмат (за 3 
състезателки). 
5. Класиралите се на последните 2 места отбори изпадат в ДОП “Б” група 
през 2015 г. 
6. Срок за потвърждение – 1 септември. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) – БФ Шахмат. 
 
V. Държавно отборно първенство за сеньори 
1. Провежда се от 11 до 13 юли в град Червен 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 юли, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезатели, 
родени преди 31.12.1954 г. в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 3 състезатели и 1 резерва.                                                                                       
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Състезанието се провежда съвместно с БФ Мастърс. 
6. Допълнителна информация: 0896 / 864 291 – Илия Кръстев, ШК Михаил 
Тал - Червен бряг. 
 
VI. Държавно отборно първенство за сеньорити 
1. Провежда се от 11 до 13 юли в град Червен 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 юли, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезателки, 
родени преди 31.12.1964 г. в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 2 състезателки и 1 резерва.                                  
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Състезанието се провежда съвместно с БФ Мастърс. 
6. Допълнителна информация: 0896 / 864 291 – Илия Кръстев, ШК Михаил 
Тал - Червен бряг. 
 

МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ,  
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ИНДИВИДУАЛНИ 
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I. Държавно индивидуално първенство за младежи до 20 г. 
1. Провежда се от 20 до 26 февруари в град София по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.1994 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 10 февруари. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 
II.  Държавно индивидуално първенство за девойки до 20 г.  
1. Провежда се от 20 до 26 февруари в град София по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.1994 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 10 февруари. 
4. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 
III. Държавно индивидуално първенство за юноши до 18 г. 
1. Провежда се от 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.1996 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
IV. Държавно индивидуално първенство за девойки до 18 г. 
1. Провежда се 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.1996 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
4. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
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5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
V. Държавно индивидуално първенство за юноши до 16 г. 
1. Провежда се от 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.1998 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
VI. Държавно индивидуално първенство за девойки до 16 г. 
1. Провежда се от 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.1998 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
4. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
VII. Държавно индивидуално първенство за момчета до 14 г. 
1. Провежда се от 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.2000 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
VIII. Държавно индивидуално първенство за момичета до 14 г. 
1. Провежда се от 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.2000 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
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4. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
  
IX. Държавно индивидуално първенство за момчета до 12 г. 
1. Провежда се от 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.2002 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
X. Държавно индивидуално първенство за момичета до 12 г. 
1. Провежда се от 31 март до 6 април в град Пловдив по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.2002 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 21 март. 
4. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
XI. Държавно индивидуално първенство за момчета до 10 г. 
1. Провежда се от 26 до 31 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.2004 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 14 май. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 
XII. Държавно индивидуално първенство за момичета до 10 г. 
1. Провежда се от 26 до 31 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.2004 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
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3. Срок за заявки – 14 май. 
4. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 
XIII. Държавно индивидуално първенство за момчета до 8 г. 
1. Провежда се от 26 до 31 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.2006 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 14 май. 
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 
XIV. Държавно индивидуално първенство за момичета до 8 г. 
1. Провежда се от 26 до 31 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.2006 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Срок за заявки – 14 май. 
4. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ,  
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - ОТБОРНИ 

 
I. Държавно отборно първенство за юноши до 16 г.  
1. Провежда се от 1 до 5 септември в к.к. Златни пясъци по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 21 август, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезатели в 
БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.1998 г.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0899 / 945 956 – Георги Живков, ШК Банкя - 
Банкя. 
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II. Държавно отборно първенство за девойки до 16 г.  
1. Провежда се от 1 до 5 септември в к.к. Златни пясъци по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 21 август, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезателки 
в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.1998 
г.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0899 / 945 956 – Георги Живков, ШК Банкя - 
Банкя. 
 
III.  Държавно отборно първенство за момчета до 12 г.             
1. Провежда се от 1 до 5 септември в к.к. Златни пясъци по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 21 август, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезатели в 
БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.2002 г.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0899 / 945 956 – Георги Живков, ШК Банкя - 
Банкя. 
 
IV.  Държавно отборно първенство за момичета до 12 г.             
1. Провежда се от 1 до 5 септември в к.к. Златни пясъци по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 21 август, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезателки 
в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.2002 
г.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0899 / 945 956 – Георги Живков, ШК Банкя - 
Банкя. 
 

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ 
 

МЪЖЕ И ЖЕНИ 
 
I. Държавно индивидуално първенство по ускорен шахмат за мъже         
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1. Провежда се от 10 до 11 октомври в град Дупница по швейцарска 
система. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, подали заявки в 
срок до 1 октомври, картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на 
състезател. 
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0896 / 631 643 – Георги Бедников, ШК 
Капабланка 97 - Дупница. 
 
II. Държавно индивидуално първенство по ускорен шахмат за жени         
1. Провежда се от 10 до 11 октомври в град Дупница по швейцарска 
система. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, подали заявки в 
срок до 1 октомври, картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Контрола на игра: 15 минути + 10 секунди след всеки изигран ход на 
състезателка. 
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0896 / 631 643 – Георги Бедников, ШК 
Капабланка 97 - Дупница. 
 
III. Държавно индивидуално първенство по блиц шахмат за мъже          
1. Провежда се на 12 октомври в град Дупница по швейцарска система. 
2. Право на участие имат всички български шахматисти, подали заявки в 
срок до 1 октомври, картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Контрола на игра: 5 минути на състезател. 
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0896 / 631 643 – Георги Бедников, ШК 
Капабланка 97 - Дупница. 
 
IV. Държавно индивидуално първенство по блиц шахмат за жени        
1. Провежда се на 12 октомври в град Дупница по швейцарска система. 
2. Право на участие имат всички български шахматистки, подали заявки в 
срок до 1 октомври, картотекирани в БФ Шахмат. 
3. Контрола на игра: 5 минути на състезателка. 
4. Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0896 / 631 643 – Георги Бедников, ШК 
Капабланка 97 - Дупница. 
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МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ,  
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА 

 
I. Държавно индивидуално първенство по ускорен шахмат за младежи 
до 20 г. 
1. Провежда се от 26 до 27 февруари в град София по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2.  Контрола на игра: 20 минути на състезател. 
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.1994 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 10 февруари. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 
II. Държавно индивидуално първенство по ускорен шахмат за  
девойки до 20 г. 
1. Провежда се от 26 до 27 февруари в град София по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2.  Контрола на игра: 20 минути на състезателка. 
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.1994 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 10 февруари. 
5. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 
III. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат за юноши 
до 18, 16, 14 и 12 г. 
1. Провеждат се от 6 до 7 април в град Пловдив по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участниците. 
2. Контрола на игра: 20 минути на състезател. 
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно 
след 01.01.1996 г., 01.01.1998 г., 01.01.2000 г. и 01.01.2002 г., 
картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 21 март. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
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IV. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат за 
девойки до 18, 16, 14 и 12 г. 
1. Провеждат се от 6 до 7 април в град Пловдив по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участничките. 
2. Контрола на игра: 20 минути на състезателка. 
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени 
съответно след 01.01.1996 г., 01.01.1998 г., 01.01.2000 г. и 01.01.2002 г., 
картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 21 март. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
V. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат за 
момчета до 10 и 8 г. 
1. Провеждат се от 24 до 25 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Контрола на игра: 20 минути на състезател. 
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно 
след 01.01.2004 г. и 01.01.2006 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 14 май. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 
VI. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат за 
момичета до 10 и 8 г. 
1. Провеждат се от 24 до 25 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Контрола на игра: 20 минути на състезателка. 
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени 
съответно след 01.01.2004 г. и 01.01.2006 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 14 май. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 
VII. Държавно индивидуално първенство по блиц шахмат за младежи 
до 20 г. 
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1. Провежда се на 28 февруари в град София по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участниците. 
2. Контрола на игра: 5 минути на състезател. 
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени след 
01.01.1994 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 10 февруари. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 
VIII. Държавно индивидуално първенство по блиц шахмат за девойки 
до 20 г. 
1. Провежда се на 28 февруари в град София по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участничките. 
2. Контрола на игра: 5 минути на състезателка. 
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени след 
01.01.1994 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 10 февруари. 
5. Разходите по участието  на състезателките са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 787 640 – Радислав Атанасов, НСА 
„Васил Левски”. 
 
IX. Държавни индивидуални първенства по блиц шахмат за юноши до 
18, 16, 14 и 12 г. 
1. Провеждат се на 8 април в град Пловдив по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участниците. 
2. Контрола на игра: 5 минути на състезател. 
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно 
след 01.01.1996 г., 01.01.1998 г., 01.01.2000 г. и 01.01.2002 г., 
картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 21 март. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
X. Държавни индивидуални първенства по блиц шахмат за девойки до 
18, 16, 14 и 12 г. 
1. Провеждат се на 8 април в град Пловдив по кръгова или швейцарска 
система в зависимост от броя на участничките. 
2. Контрола на игра: 5 минути на състезателка. 
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3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени 
съответно след 01.01.1996 г., 01.01.1998 г., 01.01.2000 г. и 01.01.2002 г., 
картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 21 март. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
 
XI. Държавни индивидуални първенства по блиц шахмат за момчета 
до 10 и 8 г. 
1. Провеждат се от 25 до 26 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участниците. 
2. Контрола на игра: 5 минути на състезател. 
3. Право на участие имат всички български шахматисти, родени съответно 
след 01.01.2004 г. и 01.01.2006 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 14 май. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 
XII. Държавни индивидуални първенства по блиц шахмат за 
момичета до 10 и 8 г. 
1. Провеждат се от 25 до 26 май в к.к. Слънчев бряг по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на участничките. 
2. Контрола на игра: 5 минути на състезателка. 
3. Право на участие имат всички български шахматистки, родени 
съответно след 01.01.2004 г. и 01.01.2006 г., картотекирани в БФ Шахмат. 
4. Срок за заявки – 14 май. 
5. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
6. Допълнителна информация: 0888 / 454 034 – Живко Жеков, ШК Бургас 
64 - Бургас. 
 

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – КУПИ И ШАМПИОНАТИ 
 
I. Национален шампионат на България за мъже „Георги Трингов” 
1. Провежда се от 2 до 9 февруари в град Пловдив. 
2. Допълнителна информация: 0885 / 291 961 – Харалампи Ванев, СКШ 
Локомотив - Пловдив. 
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II. Национален шампионат на България за жени „Тракийска 
принцеса”   
1. Провежда се от 21 до 27 юли в град Враца. 
2. Допълнителна информация: 0898 / 539 814 – Красимир Бочев, СКШ 
Враца - Враца. 
 
III. Национална купа на България за момчета и момичета “Ивис” 
1. Провежда се от 4 до 5 януари в град София. 
2. Допълнителна информация: 0888 / 922 073 – Иван Стойнов, ШК Ивис-
Плюс - София. 
  
IV. Национална купа на България за момчета и момичета “Търновска 
царица” 
1. Провежда се от 1 до 2 май в град Велико Търново. 
2. Допълнителна информация: 0886 / 495 921 – Светла Йорданова, ШК 
Етър - Велико Търново. 

  
V. Национална купа на България за момчета и момичета “Морско 
конче” 
1. Провежда се от 21 до 27 август в град Варна. 
2.Допълнителна информация: 0885 / 464 256 – Константин Ангелов, ШК 
Георги Даскалов - Варна. 
  
VI. Национална купа на България за младежи и девойки “Васил 
Сотиров”  
1. Провежда се от 22 до 23 ноември в град Благоевград. 
2. Допълнителна информация: 0889 / 070 718 – Марин Атанасов, ШК 
Виктори Благоевград - Благоевград. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1. В състезанията от Държавния спортен  календар на Българската 
федерация по шахмат (БФШ) имат право на участие само състезатели и 
отбори от шахматни клубове, членове на БФШ, регистрирани в 
Министерство на младежта и спорта (ММС). 
2. Всички състезания от Държавния спортен календар на БФШ се 
провеждат съгласно нормативните документи на БФШ и ММС. 
3. Годишният членски внос на шахматните клубове към БФШ се внася до 
31.03.2014 г. 
4. Внасяне на годишния членски внос на шахматните клубове към БФШ 
след 31.03.2014 г. се извършва в двоен размер в срок до 31.06.2014 г. 
5. Шахматни клубове, приети за членове на БФШ след 31.03.2014 г. внасят 
редовен годишен членски внос към БФШ. 
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6. Картотекиране на състезатели към шахматни клубове в БФШ за 
годината се извършва до 31.03.2014 г.   
7. Картотекиране на състезатели към шахматни клубове в БФШ за 
годината след 31.03.2014 г. се извършва в двоен размер. 
8. Картотекиране на състезатели от шахматни клубове, приети за членове 
на БФШ след 31.03.2014 г. картотекират редовно състезателите си за 
годината към БФШ. 
9. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от един шахматен клуб в друг 
се извършва до 01.08.2014 г. (юноши и девойки) и до 01.09.2014 г. (мъже и 
жени). 
10. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от един шахматен клуб в друг 
след 01.08.2014 г. (юноши и девойки) и след 01.09.2014 г. (мъже и жени) се 
извършва в двоен размер. 
11. Трансфер (преотстъпване) на състезатели от шахматни клубове, приети 
за членове на БФШ след след 01.08.2014 г. (юноши и девойки) и след 
01.09.2014 г. (мъже и жени) трансферират (преотстъпват) редовно 
състезателите си за годината към БФШ. 
12. Техническите конференции на Държавните индивидуални първенства 
започват в 13:00 ч., а на Държавните отборни първенства – в 11:00 ч. 
13. Заявяване на участие в съответния турнир се извършва от шахматните 
клубове при спазване на срока на заявки на съорганизатора на 
състезанието. Не се допускат за участие неспазилите това изискване. 
14. 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 
състезатели могат да бъдат допуснати до участие в състезанието от 
главния съдия само при изключителни обстоятелства. 


