
ВРЕМЕННА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ  
КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 

 
  

ПРОТОКОЛ  №7 
 

 
Днес, 08.08.2019 г. (четвъртък), от 20:30 ч. до 22:30 ч. чрез интернет връзка се 

проведе заседание №7 на Временната Съдийската комисия към БФ Шахмат 1928. 
Своевременно бяха уведомени всички членове на избраната комисия. 

В заседанието се включиха:  
1. IA инж. Здравко Недев 
2. IA, ICCF IM инж. Милен Петров  
3. IA д-р Радислав Атанасов 
4. WIM, IA Ружка Генова 
5. IA инж. Илияна Полендакова 
6. IA Иван Стойнов 
7. NA Димитър Янев. 

 
Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на указание за  определяне на контролно време на шахматна партия  за 
рейтинг на ФИДЕ  

2. Приемане за съдийски състав на ДОП по шахмат до 10, 14, 18 год. в Кранево от 01-
06.09.2019 г. и валидност на турнира за рейтинг 

3. Начин за работа със сайта на СК 
4. Разни. 

 
и бяха взети следните  

РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1 от дневния ред: Обсъдиха се вариантите, предложени от Здравко Недев и 
Радислав Атанасов,  за указателна таблица на български език за определяне на контролно 
време на шахматна партия, в турнир валидни за рейтинг на ФИДЕ на основание Правилата 
на ФИДЕ ( Rate of Play|FIDE Rating Regulation), която да се качи на сайта на съдийската 
комисия. Проведе се дискусия относно точността на превода на шахматните понятия. 

След обсъждането се взе решение:  
Приема -  указателна таблица на български език „КОНТРОЛНО ВРЕМЕ НА ШАХМАТНА 
ПАРТИЯ ЗА РЕЙТИНГ НА ФИДЕ“ (Приложение 1 към настоящия протокол) 

ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 



 
По т.2 от дневния ред  
Обсъди се предложение на организаторите на ДОП по шахмат до 10, 14, 18 год. в 

Кранево от 01-06.09.2019 г. 
Обсъди се валидността на турнира. Здравко Недев представи информация, че през 

2018 г. ДОП по шахмат до 10, 14, 18 год. в Кранево от 01-06.09.2019 г.  не е бил валиден за 
международен рейтинг. 

Представи се предложението на организаторите за съдийски състав 
Главен съдия – Здравко Недев 
Зам.-главни съдии  – Илияна Полендакова; Иван Стойнов, Димитър Янев и Диан 

Димов 
След обсъждането се взе решение:  
1. Приема ДОП по шахмат до 10, 14, 18 год. в Кранево от 01-06.09.2019 г. да няма 

валидност за международен рейтинг. 
2. Приема съдийски състав за ДОП по шахмат до 10, 14, 18 год. в Кранево от 01-

06.09.2019 г. в състав: 
 Главен съдия – Здравко Недев 
Зам.-главен съдии  – Илияна Полендакова, Иван Стойнов, Димитър Янев и Диан 

Димов 
ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 
По т.3 от дневния ред  
Обсъди се динамичен начин за работа с интернет сайта на СК към БФШ 1928 

(https://chessarbiters-bg.com/. Здравко Недев предложи представителите на ВрСК Милен 
Петров и Илияна Полендакова да се обучат за работа със сайта от Десислава Първанова и 
да поддържат актуална информация. 

След обсъждането се взе решение: 
Определя лица за поддръжка на интернет сайта на Съдийската комисия към БФШ 

1928 (https://chessarbiters-bg.com/): Милен Петров и Илияна Полендакова 
ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 
По т.4 от дневния ред  
Дебатираха се различни казуси, във връзка с предстоящи състезания и възникващи 

при провеждане на състезанията.  
 
С това приключи заседание №7 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928. 
 
ЗДРАВКО НЕДЕВ     РУЖКА ГЕНОВА 
 
Председател      Секретар 

https://chessarbiters-bg.com/
https://chessarbiters-bg.com/
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КОНТРОЛНО ВРЕМЕ  

НА ШАХМАТНА ПАРТИЯ ЗА РЕЙТИНГ НА ФИДЕ 

Времето за игра се определя от фиксирано време за всеки състезател или от основно 

време плюс 60 пъти допълнителното време за ход за всеки състезател при предположение, 

че партията продължава 60 хода. 

За да бъде изчислявана една партия за рейтинг на ФИДЕ, всеки от двамата 

състезатели трябва да има минимално време, в рамките на което е длъжен да изиграе 

всички свои ходове. 

 

СТАНДАРТЕН ШАХМАТ 

Рейтинг на ФИДЕ  Минимум минути  
на състезател Примери 

Ако най-малко един състезател има 2200 или 
повече 120  90 мин. + 30 сек. на ход 

(90'/40 + 30') + 30'' 
Ако най-малко един състезател има 1600 или 
повече, но по-малко от 2200   90  60 мин. + 30 сек. на ход 

Ако всички състезатели имат по-малко от 
1600   60  30 мин. + 30 сек. на ход 

УСКОРЕН ШАХМАТ  
Всеки състезател има повече от 10 минути, но по-малко от 60 
минути. 

25 мин. + 10 сек. на ход 
15 мин. + 5 сек. на ход 

БЛИЦ  
Всеки състезател има най-малко 5 минути, но не повече от 10 
минути. 

3 мин. + 2 сек. на ход  
5 мин. + 5 сек. на ход 

 


