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Н А Р Е Д Б А   
ЗА   

ПРОВЕЖДАНЕ  НА   
ДЪРЖАВНИ  ПЪРВЕНСТВА  ПО  ШАХМАТ  

1. Държавните първенства по шахмат за мъже и жени се провеждат по 
швейцарската система с контрола за всеки шахматист по един час и една минута 
без добавено време. 

2. Право на участие имат всички шахматисти със зрителни увреждания, 
картотекирани във Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”. 

3. Държавните първенства по шахмат за жени се провеждат в една група. 

4. Държавните първенства по шахмат за мъже се провеждат едновременно в две 
групи: „А” и „Б”. 

4.1. В група „А” участват 30 шахматисти.  

4.2. В група „Б” участват всички останали шахматисти. 

4.3. Класиралите се на първенството от двадесет и шесто до тридесето място от 
група „А” преминават в група „Б” за следващата година. Класиралите се от 
първо до пето място в група „Б” преминават в група „А” за следващата 
година. 

4.4. Класиралите се от двадесет и първо до двадесет и пето място от група „А” 
играят бараж срещу класиралите се от шесто до десето място от група „Б” за 
промоция в група „А”, при контрола 30 минути за шахматист. 

4.5. Шахматист, класирал се в група „А”, който не участва в надпреварата за 
текущата година, преминава в група „Б”. Неговото място се заема от 
шахматист от група „Б” съобразно неговото класиране. Подобна замяна е 
възможна за не повече от 5 шахматисти. 
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5. Председателите на клубовете да не включват за участие състезатели, които имат 
липса на самоконтрол; употребяващи или употребили алкохол; неспазващи 
дисциплината; не поддържащи редовно лична хигиена или други обстоятелства, 
които биха попречили или затруднили безпроблемното провеждане на 
първенството. При наличието на подобни случаи, УС си запазва правото да 
предприеме съответните мерки. Евентуалните причинени материални щети и 
разходите за транспорт, нощувки, храна и др. на тези участници ще бъдат за 
сметка на клубовете, които са ги изпратили. 

6. Състезателите следва да носят шахматни комплекти и часовници. 

Настоящата наредба е приета от УС на ФСХЗУ на 28 ноември 2017 г. 
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