
 
 

 

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ 

ХЕРЕЯ ДРУЖБА 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

1. ОРГАНИЗАТОРИ: ЧСУ ДРУЖБА СОФИЯ ЕООД, ШК „Форс 64“, ШК ЕЛИТ, ШК Шах XXI, 

със съдействието на „Българска федерация по шахмат 2022“. 

2. ДАТА И МЯСТО: 26 февруари 2023 г., гр. София, ЧУ „Дружба“, жк „Обеля 2“, ул. 106 

№3. 

3. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Два паралелно провеждащи се турнира по 

Швейцарска система в 7 кръга: 

• ЛИТЪЛ - ЗА ДЕЦА ДО 6, 8, 10 ГОДИНИ   

• ДЖУНИЪР - ЗА ДЕЦА ДО 12, 14 ГОДИНИ  

4. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА: Използва се утвърденият от ФИДЕ специализиран 

софтуер “Swiss-Manager“. 

5. КОНТРОЛА ЗА ИГРА: 10 минути до края на партията, с добавяне на 5 секунди 

преди всеки изигран ход. 

6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: лицензирани от ФИДЕ модели. 

7. УЧАСТНИЦИ: Право на участие в турнир ЛИТЪЛ имат всички предварително записани 

състезатели, родени след 1 януари 2013 г., а в турнир ДЖУНИЪР – състезатели, родени 

след 1 януари 2009 г.  Заявки за участие се приемат до 24.02.2023 г. онлайн на уеб сайта 

на БФШ 2022 www.bulchess.com или на ел. поща: info@chessclubelit.com. 

Организационна такса в размер на 30 лв. се заплаща при регистрация на място. 
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8. ПРОГРАМА: 

 

9. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В 

случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:  

9.1. Резултат на състезателите в същата точкова група (лична 

среща); 

9.2. Бухолц (–1); 

9.3. Бухолц; 

9.4. По-голям брой победи (служебните резултати се зачитат); 

9.5. Зонеборн-Бергер. 

Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри 

в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма “Swiss-Manager”.  

 

10. ВАЛИДНОСТ: Валидността на турнирите за рейтинг ще бъде обявена 

допълнително в изискуемите от ФИДЕ срокове. 

 

 

Дата Час Кръг 

26 февруари 2023 

               (неделя) 

 

  До 10:00 Записване на участниците 

       10:30 Официално откриване 

 11:00 І-ви кръг 

 11:45 ІІ-ри кръг 

Обедна почивка 

 13:00 ІІІ-ти кръг 

 13:45 IV-ти кръг 

 14:30 V-ти кръг 

 15:15 VI-ти кръг 

 16:00 VII-ми кръг 

 17:30 Награждаване  



 
 

11. НАГРАДИ:  

 

 

12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:  

Tурнирен директор:  

Главен съдия: Венета Петкова – международен съдия на ФИДЕ 

Зам.-главни съдии:  

Съдии:  

Технически сътрудници:  

Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат 

обжалвани пред „Турнирен комитет“ в състав:  

Председател:  

Членове:  

Контестации се подават до 10 минути след завършване на кръга, придружени от такса в 

размер 50 (петдесет) лв., като се връчват на Председателя на Турнирния комитет. 

Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде 

Генерално класиране 

ЛИТЪЛ 

  I място 200 лв. 

II място 150 лв.  

III място 100 лв.  

Генерално класиране 

ДЖУНИЪР 

I място 200 лв. 

II  място 150 лв. 

III  място 100 лв. 

IV  място  80 лв. 

V  място  60 лв. 

VI  място 50 лв. 

Допълнителни награди 

ЛИТЪЛ 

Във всяка от 

категориите: до 6, до 8 и 

до 10 години 

(момичета и момчета) 

I място Купа и медал 

II място Медал  

III място Медал  

Допълнителни награди 

ДЖУНИЪР 

Във всяка от 

категориите: до 12 и  

до 14 години  

(момичета и момчета) 

 

I място Купа и медал 

II място Медал 

III място Медал 



 
 

уважена, сумата се връща на състезателя незабавно. В случай, че бъде отхвърлена, 

сумата остава в полза на организаторите. 

13. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: предлага се съгласно изискванията на ФИДЕ. 

14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

14.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата на ФИДЕ и 

настоящия регламент и да изиграят своите партии в духа на „феърплей” (честна игра). 

14.2. Турнирът се провежда по Правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 01 януари 

2018 г. 

14.3. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица по 

време на партиите са забранени. 

14.4. 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.  

14.5. 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. 

14.6. Правилникът на шахмата на ФИДЕ е на разположение на състезателите. 

14.7. Състезателите, които са завършили своите партии, се считат за зрители и не им се 

разрешава да останат в залите за игра.  

14.8. Зоната на състезанието включва залите за игра, в които се провежда, и тоалетните 

помещения. 

14.9. Всички състезатели се задължават да пазят имуществото на частно училище 

„Дружба“, както и да опазват общите части на сградата, в която се намират преотстъпените 

помещения. 

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

 

 

Главен съдия: …………………………………………………………………… 

                         (доц. д-р Венета Петкова, международен съдия на ФИДЕ) 

 

 


