Правила
за изчисляване на българското ЕЛО по шахмат на БФ Шахмат
Приети с ПУС от 30.04.2017 г.

0. Въведение
0.1 Промени в този правилник могат да се правят от Квалификационната
комисия и влизат в сила след решение на Управителния съвет на БФ Шахмат
от следващата календарна година.
0.2 Турнири се обработват за български рейтинг само след като са
предварително обявени на сайта на БФ Шахмат.
0.3 Водени са от квалифициран съдия и е предаден съдийски доклад за турнира
към съдийската комисия и БФ Шахмат. Съдията е отговорен за редовността
на данните в турнирната таблица.
0.4 Таксата за обработка на турнира е платена в БФ Шахмат.
0.5 БФ Шахмат си запазва правото да не обработва конкретен турнир.
Организаторът има право да обжалва пред квалификационната комисия до 7
дни след излизане на рейтинг листата, в която турнира не е включен.
1. Време за игра
1.1 За турнири по класически шахмат времето за игра за цялата партия трябва да
е минимум 60 минути на състезател.
1.2 За турнир по ускорен шах времето за игра на един състезател трябва да е
между 15 и 60 минути.
1.3 За турнир важащ за ЕЛО по блиц времето за игра трябва да е под 15 минути
за цялата партия, но не по-малко от 5 минути.
1.4 При използване на добавено време се взима предвид и времето за изиграни
60 хода от всеки състезател поотделно. (Например: Време 3 мин + 2 секунди
на ход се включва в критериите за блиц партия на 5 минути, а 10 минути и 5
секунди на ход влиза в рамките за ускорен шах на 15 минути.)
2. Правила за играта
2.1 Партиите трябва да са играни съобразно Правилника на FIDE за игра на
шах, както за класически, така и за ускорен шах и блиц.
3. Време за игра на ден.
3.1 Не трябва да има повече от 12 часа игрово време за един ден. При добавено
време се отчита контролата с времето за направени 60 хода.
4. Продължителност на турнира
4.1 Турнирът трябва да е изигран в рамките на обявените предварително
последователност от дни. За турнири изигравани на части или турнирни
вериги, всяка част се отчита поотделно в съответния рейтингов период.
5. Неиграни партии
5.1 Служебните резултати не се отчитат за ЕЛО. При наличие на изигран поне
по един ход и от двамата състезатели, партията се отчита за изиграна и важи
за ЕЛО.
6. Видове турнири

6.1 Турнирите се обработват съобразно правилата на FIDE за турнири по
швейцарската система. За кръгови турнири е необходимо да има поне 4
градирани състезатели.
6.2 За градираните състезатели важат всички редовно изграни партии
срещу градирани състезатели.
6.3 За неградираните състезатели важат партиите срещу градирани
състезатели, но е необходимо да имат поне половин точка в тях и ниво на
постижение надминаващо минималната граница за градиране – 1000.
6.4 За турнири по ускорен шах и блиц за начално градиране важи постижение
над 50% от редовно изиграни поне 5 партии срещу градирани състезатели.
7. Официални листи
7.1 На първо число на всеки два месеца се публикува новата рейтинг листа, в
която се отчитат турнирите играни през периода.
7.1.1 Периодите са 1 януари, 1 март, 1 май, 1 юли, 1 септември, 1 ноември.
7.1.2 Данните в листата включват: ИД, звание, име, презиме, фамилия,
град, дата на раждане, ЕЛО, партии (през периода).
7.1.3 Турнирите трябва да са изпратени за обработка до 2 дни преди деня
за рейтинг периода. Турнири предадени след тази крайна дата, но с
редовно съдържание, ще се включват в следващия рейтинг период.
7.1.4 Нови състезатели влизат в рейтинг листата, ако са
изпълнени следните критерии:
7.1.4.1 Минимум изиграни 5 партии срещу градирани състезатели с ниво
на постижение в тях над 1000;
7.1.4.2 За класически шах тези 5 партии може да се и в повече от един
турнир, но във всеки от тях трябва да има постигнат резултат и
ниво на постижение над 1000;
7.1.4.3 За ново ЕЛО по ускорен шах и блиц трябва да има поне 50%
постижение над минимум 5 градирани противници в един
турнир. За точките над 50% към средното ЕЛО от градираните
противници се добавят по 10 единици за всяка половин точка;
7.1.4.4 Долната граница за градиране е 1000.
7.2 Състезатели, на които елото е паднало под границата от 1000, се изваждат от
рейтинг листата. След това могат да се градират отново съобразно правилата.
7.3 Състезатели, които имат текущо ЕЛО по класически шах, приемат това
ЕЛО за начално в първите си турнири по ускорен шах или блиц.
7.4 След началното градиране в листите по ускорен шах или блиц
състезателите ползват новото си ЕЛО за последващите турнири.
7.5 ИД на състезателя за класически шах се ползва и за листите по ускорен шах и
блиц, но в идентификатора се ползва и съответната буква за индекс (R-Rapid; B
–blitz). Така всеки състезател е с идентификатор например ИД=1234
– класически шах, ИД=R1234 ускорен шах, ИД=B1234 за блиц.

8. Начин на изчисление
Изчислението се прави по системата на FIDE. Таблицата, която се ползва за
преработване постижението в рейтинг е класическа и е публикавана по-долу.
В нея се възпроизвежда научната информация за измерване на постижението в
шахмата според скалата на професор Ело.

8.1. Таблица за конвертиране на процент на изпълнение (p) в рейтинг разлика (dp)
е следната:
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8.1. Таблица за конвертиране на рейтинг разлика (Rtg Dif)
в процент на изпълнение H / L (Над / Под - средно ЕЛО) :
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8.2. За начално градиране, партиите от отделните турнири се взимат и за
състезателя новото ЕЛО излиза на база на постижението срещу всички
градирани противници все едно е играл с тях в един турнир. За класически шах
това важи и за по-малко от 5 партии в един турнир, но с налично постижение в
тях над 0.5 точки.

8.3. Разликата в елото между градирани противници, надвишаваща 400 единици,
се отчита за ЕЛО като точно 400 единици разлика.
8.4. Коефициента на развитие (K) се отчита както следва:
- К= 40 за новоградиран шахматист, докато изиграе първите си 30 партии;
- К= 20 за ЕЛО до 2400;
- К= 10 за състезател преминал границата от 2400, дори и да падне под нея;
- К= 40 и за състезател до навършени 18 години и не преминал границата от
2300 ЕЛО;
- К=20 за всички състезатели при изчисление елото по ускорен шах и блиц.
8.5. При изчисление за постижение на български състезатели в турнири под
егидата на БФ Шахмат, в картона им състезатели от други федерации се
включват с тяхното международно ЕЛО по текущата FIDE листа.
8.6. За състезатели с двойно гражданство, едното ако е българско, съдията
трябва да го включи в таблицата за турнира с идентификатора за българско
ЕЛО. Ако няма такъв и подлежи за начално градиране, трябва за негова
федерация в турнира да е отбелязано BUL.
8.7. Стандартните файлове, предавани за обработка, са тези от утвърдената от
FIDE програма SwissManager. Ползва се за швейцарска система или кръгов
турнир. При използване на други, официално признати от FIDE начини на
провеждане на турнир, за изчисление се предават картоните на състезателите
от турнира в електронен вид (например: MS Excel формат), в които да има
информация за всеки състезател и за неговият противник по кръгове - ЕЛО,
идентификатор в листата и постижението срещу него.
9. Процедура за доклад на турнира
9.1. Турнирите се докладват до БФ Шахмат, с копие до рейтинг
администратора. Без платена такса към БФ Шахмат, турнир не се обработва.

