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НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ 

ПО ШАХМАТ ЕСЕН 2022 

 

1) Цел и задачи: 

а) да излъчи националните университетски шампиони – индивидуално и 

отборно, за мъже и жени. 

б) да повиши спортното майсторство на студентите, както и техните 
български  рейтинги ЕЛО по класически (стандартен) шах. 

2) Организатор: 

Университетската федерация АУС „Академик“ е организатор на вътрешния спортен 

календар на университетския спорт.  

Националните университетски шампионати се организират и провеждат по правилата 

на федерацията и правилника на съответния спорт 

3) Време и място на провеждане на състезанието: 

От 12.11.2022 до 13.11.2022 г. в в преподавателския стол на Национална 

спортна академия  в студентски град, ул. Академик Стефан Младенов – 21, 

София. 

4) Участници: 

Право на участие в Националния университетски шампионат по Шахмат 

имат: 

1. Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за което 

се състезават.  

2. Студенти и докторанти без ограничение във възрастта.  

3. Всички редовно записани студенти и докторанти, в текущата година 

придобиват състезателни права от името на съответното ССК / ВУ в деня 

на записването си. 

4. Студенти и докторанти, които са завършили семестриално през 2023 

година, могат да участват в Националните университетски шампионати 

до 01.10.2023 година.  

Всички завършили семестриално 2022г. нямат право да участват в 

шампионатите след 1 октомври 2022г. 

5. Прекъснали студенти и докторанти, нямат право да участват в състезания 

на АУСА. 

6. Студенти от други ВУ (които не участват в НУШ по вид спорт), нямат 

право да участват от името на друго ВУ. 

Документи: 

Ръководителят на делегацията трябва да представи на Техническата 

конференция на главния ръководител и пред делегат на АУСА следните 
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документи за всеки един състезател: 

1. Студентска книжка или уверение от висшето училище; 

2. Лична карта; 

3. Списък на студентите, заверен от висшето училище; 

4. Предсъстезателен медицински преглед (оригинал); 

5. Застраховка злополука при практикуване на спорт; 

6. Заявка за участие подпечатана и подписана от учебен отдел на ВУ; 

7. Декларация за съгласие за ползване на личните данни (за всеки 

състезател, ръководител на делегация и официални лица);  

 

Заявките за участие да се изпратят на email sport@aus.bg и 

baschradi@abv.bg до 10.11.2022г. 

 

5) Система на провеждане: 

Състезанието се провежда по Швейцарската система в 7 кръга. За 

направа на двойките се използва компютърната система Swiss Manager. Не 

се допускат рекламации относно съставянето на двойките, освен в случаите 

на очевидна операторска грешка. Двойките за всеки кръг ще бъдат 

оповестени пред залата за игра не по-късно от 20 мин. след завършване на 

предходния кръг. 

 

6) Контрола за игра: 

30 мин за цялата партия и по 30 секунди на ход на състезател. Ще се 
използват електронните часовници Digital Chess Timer – KK9908, 

FIDE approved. 

 

7) Записване на ходовете: 

Всеки състезател е задължен да записва ходовете по време на цялата 

партия. Преди състезателят да изиграе даден ход, предишният трябва да бъде 

записан. Предварителното записване на хода, съгласно Правилника на ФИДЕ, 

е забранено. 

 

  8) Програма:  
Анкетни карти се попълват и подават до 10.00 ч. на 12.11.2022г. (събота) в стола на 

НСА, където се провежда състезанието.  

Техническа конференция – 10.30 ч. на 12.11.2022 г. – (събота) в стола на НСА, където 

се провежда състезанието. 

 

Програма на шампионата:  

12.11.2022 - 1-ви кръг - 11.00 ч.  
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12.11.2022 - 2-ри кръг - 13.10 ч.  

12.11.2022 - 3-ти кръг - 15.20 ч.  

12.11.2022 - 4-ти кръг – 17.30 ч.  

13.11.2022 - 5-ти кръг - 10.00 ч.  

13.11.2022 - 6-ти кръг - 12.10 ч.  

13.11.2022 - 7-ми кръг - 14.20 ч.  

 

Награждаване и закриване на първенството: 13.11.2022 - 17.00 ч.  

Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите и домакините, си 

запазва правото да направи промени в предварителната програма за 

провеждане на състезанието при възникване на извънредни обстоятелства, 

напр. поради заетост на залата за игра и пр. Състезателите следва да бъдат 

предварително уведомени за промяната и тя трябва да бъде оповестена 

писмено и на видно място. 

9) Класиране: 

В зависимост от броя на набраните точки. В случай на равенство се прилагат 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО следните допълнителни показатели: 

1. Резултат между състезателите в една и съща точкова група 

2. По голям брой победи 

3. Бухолц – 1 

4. Бухолц 

5. Коефициент Зонеборн – Бергер 

Допълнителните показатели се изчисляват съобразно заложените в 

програмата Swiss Manager параметри. За отборното класиране се вземат 3 най 

- добри индивидуални резултати – 2 мъжки и един женски. При липса на 

жена, за класирането се зачитат резултатите на 3 мъже (но само при липса на 

жена в отбора, като такъв университетски отбор се класира след смесените). 

10) Награди: 

Отделно за мъже и жени: 

1 – златен медал 

2 – сребърен медал 
3 – бронзов медал 

 

Допълнителни индивидуални парични награди се осигуряват от Гросмайстор 
Милен Василев – възпитаник на НСА. 

Отборно класиране: купи за отборите, класирали се на първите три места. 

11) Ръководство на турнира: 
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Турнирът се ръководи от:  

Радислав Атанасов (Международен съдия) - Гл.ръководител,  

Гинчо Гочев (Национален съдия) – гл. съдия. 

Решенията на съдийското ръководство могат да се обжалват пред Турнирен 

комитет, който е в състав, както следва: 

  Председател 

 Членове - двама 

  

Контестациите се подават в писмен вид не по-късно от 15 минути след 

съдийското решение. 

Те се придружават от такса в размер на 25 лева.  

Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на вносителя; ако бъде 

отхвърлена, сумата остава в полза на АУС „Академик”. 

Решенията на Турнирния комитет са окончателни. При наличие на конфликт 

на интереси спрямо някой от членовете на турнирния комитет 

(заинтересовано лице), същият бива заменен с друг преди разглеждане на 

контестацията. 

 

12) Рейтинг и звания: 

Турнирът се провежда по правилата на ФИДЕ и е валиден за български 

рейтинг. 

 

13) Допълнителни разпоредби: 

1. Съгласно чл.6.7.a. от Правилника на шахмата допустимият толеранс за 

закъснение е 20 минути. Всеки състезател, който не се яви пред 

 шахматната дъска до 20 минути от предварително обявения час за начало 
 на кръга, губи партията си служебно и незабавно. 

 2.Специални мерки за осигуряване на честна игра ( Fair play) 

Всички състезатели се задължават да играят при условията на 

честна игра (fair play). С включването си в първенството всеки 

състезател дава съгласието си да бъде проверен преди или веднага след 

завършване на партията за използването на непозволени средства. 

Проверката се осъществява от съдийския състав или лице, определено от 

директора на турнира, преди или веднага след завършване на партията, 

веднъж или повече пъти по преценка на директора на турнира при 

наличие на подозрение за измама от  страна  на  състезателя.  

Съдийският екип има право да изключи от турнира всеки един 

състезател, който откаже да съдейства на проверката за използване на 
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непозволени средства или който е използвал непозволени средства по 

време на турнира. 

При констатирани нарушения, в това число открито електронно 

устройство при състезателя, същият губи партията си и незабавно се 

отстранява от турнира, като се информират писмено АУС АКАДЕМИК, 

ФИДЕ и БФШ 1928. 

Строго се забранява да се внасят мобилни телефони и други 

електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната 

на състезанието. Всички състезатели се съгласяват да не внасят в 

игралното поле електронни средства за комуникация или да ги оставят 

за съхранение на съдийската маса, докато не завърши кръга. 

По време на турнира ще бъдат включени средства за заглушаване на 

сигнали, както и детектор за откриване на източници на сигнали. 

3. Състезателите, които са завършили своите партии, се считат за зрители. Те 

подреждат фигурите и напускат игралното поле, с оглед създаване на най- 

добри условия за играещите. Анализи на партии в залата за игра не се 

допускат. 

4. Ако мобилният телефон на несъстезател звънне, същият следва да бъде 

незабавно отстранен от залата за игра. При отсъствие на даден състезател от 1 

кръг, същият се изключва от турнира и не участва при правене на двойките, 

освен, ако е информирал съдиите за причините за неявяването  си.  

5. Бланките за запис са собственост на организаторите. Състезателите 

предават на  съдиите  оригиналния  екземпляр,  а   копието   запазват   за   

себе   си.   По време на партия са забранени разговорите между състезатели, 

между състезатели   и   треньори   и   между   състезатели    и    зрители. 

Правилникът за шахматната игра в сила от 01.01.2018 г. се намира на 

Съдийската    маса    и    е    на    разположение    на    състезателите.    

Анализи в залата за игра не са разрешени. Пушенето в залата за игра е 

абсолютно забранено. Мястото за пушене е пред входа на стол 17. 

 
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В СИЛА ЗА ТОЗИ 

ТУРНИР: 

 

1. До завършването на 30-я ход състезателите нямат право да правят 

предложения за реми с изключение на случаите по чл.9.2 от правилника на 

шахмата и то след разрешението на съдийския състав. 

2. При нарушение на това правило се налагат санкции в следните случаи: 
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2.1 Когато някой състезател направи неоторизирано предложение за реми и 

неговият съперник уведоми за това главния съдия, се наказва по реда на чл. 

13 от Правилника на ФИДЕ 

2.2 Когато двамата състезатели се съгласят на реми без разрешение, се 

фиксира резултат 0:0 

2.3 Когато се прави явна демонстрация от типа да се изиграят 30 хода за 

няколко минути, се фиксира резултат 0:0, с изключение на случаите на 

рекламация по чл. 9.2. 
 

Главен Ръководител: 

Радислав Атанасов 

Главен съдия: 

Гинчо Гочев 

 

Настоящият регламент е съгласуван и одобрен от АУС „АКАДЕМИК“ и 

БФШахмат 1928. Всички състезатели са запознати с Регламента на 

техническата конференция, приемат този регламент и се задължават да 

го спазват. 

 

14). Банкова информация: 

Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата 

сметка на АУСА в лева, до 10.11.2022 г. 

Такса участие e 20 лв.  

 

Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик” 

IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF 
Основание: Такса участие НУШ Шахмат 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател АУС „Академик“ 

/доц. Златко Джуров/ 
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