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П Р О Т О К О Л  № 5 


на Заседание 
на Комисия детско-юношески шахмат към БФ Шахмат

 
 

10.05.2016 г. – 13:30 ч. – София 
 

 
Днес, 10.05.2016 г. (вторник), в кв. Борово, бул. България № 53, гр. София се 

проведе заседание на Комисия детско-юношески шахмат към Българска федерация 
по шахмат. В него се включиха: г-н Васил Тончев – Председател и членове: г-жа 

Венета Петкова и г-жа Маргарита Войска. 
По уважителни причини отсъстваха г-н Живко Жеков, г-жа Соня Пионова, г-н 

Стефан Стойнов и г-жа Румяна Гочева. 
  
Заседанието протече при следния 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Определяне на дата – краен срок за потвърждение на шампионите на 
България за участие в Световно индивидуално първенство за момчета 
и момичета до 8, 10 и 12 годишна възраст (18-31.10.2016 – Батуми, 
Грузия). 
За информация:  
http://www.fide.com/images/stories/FIDE_Calendar_2016/World_Cadet
s_Championships_2016_regulations.pdf 
 

2. Определяне на дата – краен срок за потвърждение на шампионите на 
България за участие в Световно индивидуално първенство за юноши и 
девойки до 14, 16 и 18 годишна възраст (20.09-04.10.2016 – Ханти-
Мансийск, Русия). 
За информация:  
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http://www.fide.com/images/stories/FIDE_Calendar_2016/Invitation_fo
r_FIDE_World_Youth_U14_U16_U18_Championships_2016_in_Khanty-
Mansiysk.pdf 
 

3. Определяне на дата – краен срок за потвърждение на шампионите на 
България за участие в Европейско индивидуално първенство за 
момчета и момичета до 8, 10, 12 и юноши и девойки до 14, 16 и 18 
годишна възраст (17-28.08.2016 – Прага, Чехия).  
За информация:  
http://www.eycc2016.eu/ 
 

4. Утвърждаване на отбор за Световна младежка олимпиада до 16 години 
(21-30.07.2016 - Попрад-Татри, Словакия). Определяне на водач на 
отбора. 
За информация: 
http://www.fide.com/images/stories/FIDE_Calendar_2016/World_Yout
h_U16_Chess_Olympiad_2016_regulations.pdf 
 

5. Утвърждаване на състава за първенствата на Европейския съюз: 2-
11.08.2016 – Mureck, Австрия и 5-15.08.2016 – Kouty nad Desnou, Чехия. 
За информация: 

 http://www.jugendschach.at/images/stories/EUYCC_2016_regulati
on.pdf 

 http://www.europechess.org/wp-
content/uploads/2016/03/EUYCC_2016_regulations.pdf 
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РЕШЕНИЯ: 

По всички точки от дневния ред, касаещи подаване на заявки за 
участия в състезанията от международния календар се реши следното: 
заявката за участие в първенствата се подава в определения срок пред 
КДЮШ в писмена форма или с писмо до г-жа Венета Петкова – 
Координатор на КДЮШ (v.petkova.chess@abv.bg), или на уеб сайт: 
www.duchessbg.com. Сроковете са както следва: 

По т. 1:  
 Крайният срок за потвърждение на шампионите на България за 

участие в Световно индивидуално първенство за момчета и момичета 
до 12 годишна възраст (18-31.10.2016 – Батуми, Грузия) е до 31 май 
2016 г.  

 Крайният срок за потвърждение на шампионите на България за 
участие в Световно индивидуално първенство за момчета и момичета 
до 8 и 10 годишна възраст (18-31.10.2016 – Батуми, Грузия) е до 15 юни 
2016 г.  

 Заявки за допълнителни квоти и делегати се изпращат до БФ 
Шахмат в срок до 15 юни 2016 г.  

 Разходите за транспорт и таксата за участие се поемат от състезателя. 

По т. 2:  
 Крайният срок за потвърждение на шампионите на България за 

участие в Световно индивидуално първенство за юноши и девойки до 
14, 16 и 18 годишна възраст (20.09-04.10.2016 – Ханти-Мансийск, 
Русия) е до 31 май 2016 г.  

 Разходите за транспорт и таксата за участие се поемат от състезателя. 
 

По т. 3: 
 Крайният срок за потвърждение на шампионите на България за 

участие в Европейско индивидуално първенство за момчета и 
момичета до 8 и 10 годишна възраст (17-28.08.2016 – Прага, Чехия) е до 
15 юни 2016 г.  

 Крайният срок за потвърждение на шампионите на България за 
участие в Европейско индивидуално първенство за момчета и 
момичета до 12 и юноши и девойки до 14, 16 и 18 годишна възраст (17-
28.08.2016 – Прага, Чехия) е до 31 май 2016 г.  
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 Заявки за допълнителни квоти и делегати се изпращат до БФ 
Шахмат в срок до 15 юни 2016 г.  

 КДЮШ предлага на УС на БФШ да поемат транспортните разходи за 
подалите заявка до 15 юни 2016 г. както на състезатели, така и на 
придружаващи лица. 
 

По т. 4: 
 Отборът за Световна младежка олимпиада до 16 години (21-30.07.2016 - 

Попрад-Татри, Словакия) ще бъде в състав от 6 човека: 
водач/треньор и 5 състезателя (4 основни + 1 резерва). Съставът на 
състезателите е определен по следния критерий:  
- 2 момчета: шампионите от ДИП 2016 до 14 и до 16 г. възраст; 
- 3 момичета: шампионките от ДИП 2016 до 14 и до 16 г. възраст;  
- WFM Нургюл Салимова – Световна шампионка при момичетата до 

12 г. (2015 г.) и Републиканска при девойките до 18 г. (2016 г.).  
 При невъзможност шампионът да участва, мястото му се заема от 

класиралия се на 2ро място. 
 Разходите за транспорт и таксата за участие (по 100 Е на състезател) се 

поемат от състезателя. 
 КДЮШ предлага на БФ Шахмат да одобри желаещ български 

треньор, който да придружи и ръководи състезателите на 
първенството. 

 КДЮШ предлага следния състав за Световната младежка олимпиада:  

№ Име, фамилия Рейтинг 
FIDE 
ELO 

Родина 
на 

раждане 

Класиране на ДИП 2016 

1. Лъчезар 
Йорданов 

2121 2001 2ро място на ДИП 2016 юноши до 16 г.  

Мартин Петров (1во място на ДИП 
2016 юноши до 16 г.) няма възможност 
да участва поради ангажираност, 
мястото му се заема от класиралия се 
на 2ро място. 
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2. Матей Петков 2117 2002 1во място на ДИП 2016 юноши до 14 г. 

3. Виктория Радева 2121 2001 1во място на ДИП 2016 девойки до 16 г. 

4. Габриела Антова 2268 2002 1во място на ДИП 2016 девойки до 14 г. 

5. Нургюл 
Салимова 

2160 2003 Световна шампионка момичета до 12 г.,  

1во място на ДИП 2016 девойки до 18 г. 

 
По т. 5: 
 В първенствата на Европейския съюз 2-11.08.2016 – Mureck, Австрия и 

5-15.08.2016 – Kouty nad Desnou, Чехия ще вземат участие общо 8 
състезатели до 8, 10, 12 и 14 годишна възраст – по 4 във всеки един 
шампионат, за които организаторите и на двата шампионата поемат 
настаняване и храна за целия престой. 

 КДЮШ предлага на БФ Шахмат да утвърди за участие в първенствата 
на Европейския шахматен съюз шампионите от ДИП по класически 
шахмат за момчета и момичета до 8, 10 и 12 годишна възраст и юноши 
и девойки до 14 годишна възраст. Съгласно утвърдените от УС на 
БФШ правила се предлагат  следните участници съответно за: 

АВСТРИЯ  
шампионите от следните възрастови групи: 

Момчета до 8 г. Шампионът на България за 2016 

Момичета до 10 г. Шампионката на България за 2016 

Момчета до 12 г. Момчил Петков (Енергия 21, Добрич) 

Момичета до 14 г. Габриела Антова (Шах XXI, София) 

ЧЕХИЯ  
 шампионите от следните възрастови групи: 

Момичета до 8 г. Шампионката на България за 2016 

Момчета до 10 г. Шампионът на България за 2016 

Момичета до 12 г. Елиф Мехмед (Ан Пасан, София) 

Момчета до 14 г. Матей Петков (Локомотив, София) 
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 При невъзможност шампионът да участва, мястото му се заема от 
класиралия се на 2ро място. Ако не може 2рият – право да използва 
съответната квота има класиралият се на 3то място. 

 Краен срок за потвърждение на участие в първенствата на ЕС в Чехия 
и Австрия: 
- За възрастовите групи до 8 и до 10 г. - 15 юни 2016 г. 
- За възрастовите групи до 12 и до 14 г. – 31 май 2016 г. 

 Разходите за транспорт и таксата за участие се поемат от състезателя. 

                              

     С уважение: 

       В. Тончев – Председател 

       В. Петкова – Координатор 

Приложение: 

 

Шампиони до 
8 и до 10 г.

Шампиони до 
12 г.

Шампиони до 
14, 16 и 18 г.

Допълнител- 
ни играчи 

/без квоти/
Придружава- 

щи лица
Световно индивидуално първенство за 
момчета и момичета до 12 годишна възраст 
(18-31.10.2016 – Батуми, Грузия)

15 юни 2016 31 май 2016 15 юни 2016 15 юни 2016

Световно индивидуално първенство за 
юноши и девойки до 14, 16 и 18 годишна 
възраст (20.09-04.10.2016 – Ханти-Мансийск, 
Русия)

31 май 2016 15 юни 2016 15 юни 2016

Европейско индивидуално първенство за 
момчета и момичета до 12 и юноши и 
девойки до 14, 16 и 18 годишна възраст (17-
28.08.2016 – Прага, Чехия) 

15 юни 2016 31 май 2016 31 май 2016 15 юни 2016 15 юни 2016

Шампиони до 
8 и до 10 г.

Допълнител- 
ни играчи 

/без квоти/
Придружава- 

щи лица

Първенство на Европейския съюз 2-
11.08.2016 – Mureck, Австрия

Първенство на Европейския съюз 5-
15.08.2016 – Kouty nad Desnou, Чехия

Крайни срокове за подаване на заявка за участие на ЕП и СП по шахмат през 2016 г.

15 юни 2016

15 юни 2016

Шампиони до 12 и до 14 г.


