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УВОД

Правилникът на шахмата на ФИДЕ се отнася за играта 
върху шахматната дъска. 

Правилникът се състои от 2 части: 1. Основни правила 
за игра и 2. Състезателни правила.

Английският текст е автентичната версия на Правилни-
ка на шахмата (приет на 88-ия Конгрес на ФИДЕ в Гойнук, 
Анталия, Турция), влязъл в сила на 1 янаури 2018 г.

В настоящия Правилник думите „той“, „него“ и „негов“ 
обхващат и „тя“, „нея“ и „неин“.

ПРЕДГОВОР

Правилникът на шахмата не може да обхване всички 
възможни положения, които биха могли да възникнат по 
време на игра, нито пък може да регулира всички админи-
стративни въпроси. За случаите, нерегулирани точно от 
някой член на Правилника, би трябвало да може да се стигне 
до правилното решение чрез разглеждане на аналогични 
ситуации, уредени от Правилника.

Правилникът предполага, че съдиите притежават необ-
ходимата компетентност, трезва преценка и абсолютна обе-
ктивност. Твърде подробни правила биха лишили съдията 
от свободата му да преценява и така биха му попречили да 
намери решение на проблем на база справедливостта, логи-
ката и конкретните обстоятелства. ФИДЕ призовава всички 
шахматисти и федерации да възприемат това разбиране.

Необходимо условие една партия да бъде изчислена за 
рейтинг на ФИДЕ е тя да бъде изиграна съгласно Правил-
ника на ФИДЕ.
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ФИДЕ препоръчва и състезателните партии, които не 
важат за рейтинг на ФИДЕ, да се играят съгласно Правил-
ника на ФИДЕ.

Членуващите федерации може да поискат от ФИДЕ да 
се произнесе по въпроси, свързани с Правилика на шахмата.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ИГРА

Член 1: Естество и цели на шахматната партия
1.1 Шахматната партия се играе между двама против-
 ници, които местят фигурите си върху квадратно
 табло, наречено „шахматна дъска“. 
1.2 Състезателят със светлите фигури (Белите) прави 
 първия ход, след което състезателите се редуват, 
 като състезателят с тъмните фигури (Черните) иг-
 рае следващия ход. 
1.3 Казва се, че състезател „е на ход“, когато съперни-
 кът му е изиграл своя ход. 
1.4 Целта на всеки състезател е да постави противни-
 ковия цар „под удар“ по такъв начин, че противни-
 кът му да няма правомерен ход. 
1.4.1 За състезателя постигнал тази цел се казва, че 
 е „матирал“ противниковия цар и е спечелил пар-  
 тията. Не е позволено: оставяне на собствения цар 
 „под удар“, излагане на собствения цар „под удар“,
 както и „вземане“ на противниковия цар.
1.4.2 Противникът, чийто цар е матиран, губи партията.
1.5 Ако позицията е такава, че никой състезател 
 няма възможност да матира противниковия цар, 
 партията завършва наравно (вж. чл. 5.2.2).
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Член 2: Изходна позиция на фигурите върху шахмат-
 ната дъска
2.1 Шахматната дъска представлява 8х8 решетка от
 64 еднакви квадратчета, редувайки се светли 
 („бели“ полета) и тъмни („черни“ полета).
 Шахматната дъска се поставя между състезате-
 лите така, че квадратчето в близкия десен ъгъл на 
 състезателите да е бяло.
2.2 В началото на партията Белите имат 16 светли 
 фигури („белите“ фигури); Черните имат 16 тъмни 
 фигури („черните“ фигури).

Тези фигури са следните:
Бял цар, обикновено обозначен със символ         Ц
Бяла дама, обикновено обозначена със символ                    Д
Два бели топа, обикновено обозначени със символ         Т
Два бели офицера, обикновено обозначени със символ      О
Два бели коня, обикновено обозначени със символ         К
Осем бели пешки, обикновено обозначени със символ 
Черен цар, обикновено обозначен със символ                    Ц
Черна дама, обикновено обозначена със символ          Д
Два черни топа, обикновено обозначени със символ         Т
Два черни офицера, обикновено обозначени със символ      О
Два черни коня, обикновено обозначени със символ         К
Осем черни пешки, обикновено обозначени със символ 

Фигури Стаунтон
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2.3 Изходната позиция на фигурите на шахматната 
 дъска е следната:

2.4 Осемте вертикални колони от квадратчета се нари-
 чат „вертикали“. Осемте хоризонтални реда от 
 квадратчета се наричат „хоризонтали“. Права 
 линия от квадратчета от един цвят, тръгваща от 
 един ръб на дъската до съседен ръб, се нарича 
 „диагонал“.

Член 3: Движение на фигурите
3.1 Не е позволено преместването на фигура върху 
 поле, заето от фигура от същия цвят. 
3.1.1  Ако фигура се премести на поле, заето от против-
 никова фигура, последната се взима и отстранява
 от шахматната дъска като част от същия ход.
3.1.2  Казва се, че фигура поставя под удар противникова 
 фигура, ако първата би могла да осъществи вземане 
 на това поле, съгласно членове 3.2 до 3.8.
3.1.3  Счита се, че фигура държи под удар дадено поле, 
 дори и когато не би могла да бъде преместена на 
 това поле, поради това, че би оставила или поста-
 вила под удар собствения цар.
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3.2 Офицерът може да се движи до всяко поле по диа-
 гонал, на който се намира.

3.3 Топът може да се движи до всяко поле по вертикала 
 или хоризонтала, на който се намира.

3.4 Дамата може да се движи до всяко поле по верти-
 кала, хоризонтала или диагоналите, на които се 
 намира.
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3.5 При извършването на тези ходове, офицерът,
 топът и дамата не могат да прескачат фигури по 
 пътя им.
3.6 Конят може да се движи до едно от полетата най-
 близо до полето, върху което се намира, но не на 
 същия хоризонтал, вертикал или диагонал. 

  

3.7.1  Пешката може да се движи напред до полето непо-
 средствено пред нея, ако това поле не е заето, или
3.7.2  при първоначалния си ход пешката може да се пре-
 мести или като в 3.7.1 или през едно поле напред 
 по същия вертикал, при условие че и двете полета 
 са свободни, или
3.7.3  пешката може да се придвижи до поле, заето от 
 противникова фигура, диагонално пред нея на 
 съседен вертикал, като вземе тази фигура.
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3.7.4.1  Ако две разноцветни пешки са една до друга на 
 един хоризонтал и на два съседни вертикала, и ако 
 едната току-що в един ход се е придвижила две 
 полета напред от първоначалното си поле, то тя  
 би могла да бъде взета от другата, все едно, че е 
 била придвижена само едно поле напред. 
3.7.4.2 Това вземане е правомерно само на следващия ход 
 след придвижването напред и се нарича вземане 
 „ан пасан“.
 

3.7.5.1 Когато състезателят на ход играе с пешка до най-
 отдалечения от стартовата є позиция хоризонтал, 
 той е длъжен като част от същия ход да замени 
 тази пешка с нова дама, топ, офицер или кон от 
 същия цвят като я постави на полето на пристигане.  
 Това поле се нарича поле на „произвеждане“. 
3.7.5.2 Изборът на фигура не е ограничен само до фигу-
 рите, взети до момента. 
3.7.5.3 Тази замяна на пешката с нова фигура се нарича 
 произвеждане и новата фигура влиза в игра неза-
 бавно.
3.8 Има два различни начина за придвижване на царя:
3.8.1 чрез преместване на съседно поле

�
Î
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3.8.2  чрез „рокировка“. Това е ход на царя и един от 
 топовете от същия цвят по първия хоризонтал на 
 състезателя. Ходът се счита за един ход на царя 
 и се изпълнява по следния начин: царят се премест-
 ва от първоначалното си поле с две полета на-
 страни към началното поле на топа, след това този 
 топ се прехвърля на полето, което царят току-що 
 е преминал.

�
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�

�

���

�
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Преди малка рокада на Белите
Преди голяма рокада на Черните

След малка рокада на Белите
След голяма рокада на Черните



РССК                     Българска федерация по шахмат 1928                 13

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА

3.8.2.1 Правото на рокада е загубено:
3.8.2.1.1  ако царят вече е преместван, или
3.8.2.1.2  с топ, който вече е преместван.
3.8.2.2 Рокадата е временно възпрепятствана:
3.8.2.2.1 ако полето, на което е царят; или полето, което той 
 трябва да премине; или полето, което той трябва
 да заеме, е под удар от една или повече противни-
 кови фигури, или
3.8.2.2.2  ако има някаква фигура между царя и този топ, с 
 който ще се извършва рокадата.
3.9.1  Казва се, че царят е „под шах“, ако той е под удар 
 от една или повече противникови фигури дори ако 
 тези фигури не биха могли да бъдат преместени 
 на полето на царя, поради това, че така биха оста-
 вили или поставили собствения си цар под шах.
3.9.2  Никоя фигура не може да бъде преместена, ако 
 това би изложило собствения цар на шах или би 
 оставило този цар под шах.
3.10.1  Даден ход е правомерен, когато са изпълнени всич-
 ки изисквания на съответните членове 3.1 – 3.9.

Преди голяма рокада на Белите
Преди малка рокада на Черните

След голяма рокада на Белите
След малка рокада на Черните
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3.10.2  Даден ход е неправомерен (неправилен), когато не 
 отговаря на съответните изисквания от членове 
 3.1 – 3.9.
3.10.3  Дадена позиция е неправомерна, когато не би могла 
 да се получи от никаква поредица от правомерни 
 ходове.

Член 4: Изпълнение на ходовете
4.1 Всеки ход трябва да се извършва само с една ръка.
4.2.1  Само състезателят, който е на ход, може да намест-
 ва една или повече фигури на квадратчетата им, 
 като преди това изрази намерението си (например, 
 като каже „поправям“, „j’adoube“ или „I adjust“)
4.2.2  Всяко друго съприкосновение с фигура, с изклю-
 чение на очевидно случайно докосване, ще се счита 
 за намерение за изиграване на ход.
4.3 С изключение на предвиденото в чл. 4.2, ако състе-
 зателят, който е на ход, докосне на дъската, с наме-
 рение да премести или вземе:
4.3.1  една или повече от собствените си фигури, той 
 трябва да премести първата докосната фигура, 
 която може да бъде преместена
4.3.2  една или повече от фигурите на противника, той 
 трябва да вземе първата докосната фигура, която 
 може да бъде взета
4.3.3  една или повече фигури от двата цвята, то той 
 трябва да вземе първата докосната противникова 
 фигура с първата докосната своя фигура, или, ако 
 това е невъзможно, да премести или вземе първата 
 докосната фигура, която може да бъде преместена 
 или взета. Ако е неясно дали първо е докосната 
 собствената фигура или противниковата, ще се 
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 счита, че собствената фигура е била докосната 
 преди противниковата.
4.4 Ако състезателят, който е на ход:
4.4.1  докосне царя си и топ, той трябва да рокира в тази 
 страна, ако е правомерно да го направи.
4.4.2  съзнателно докосне топ и после царя си, той не 
 може да рокира в тази страна на този ход и ситуа-
 цията се определя от чл. 4.3.1.
4.4.3  възнамерявайки рокада, докосне царя си и после 
 топ, но рокада с този топ е неправомерна, той 
 трябва да направи друг правомерен ход с царя 
 (който може да бъде и рокада с другия топ). Ако ход 
 с царя е невъзможен, състезателят е свободен да 
 извърши произволен правомерен ход.
4.4.4  произвежда пешка, изборът на фигура е завършен, 
 когато фигурата докосне полето на произвеждане.
4.5 Ако никоя докосната фигура съгласно членове 4.3 или 
 4.4 не може да бъде преместена или взета, състеза-
 телят може да извърши произволен правомерен ход.
4.6 Действието произвеждане може да се извърши по 
 различни начини:
4.6.1  Пешката може и да не се постави върху полето на 
 пристигане,
4.6.2 Премахването на пешката и поставянето на новата 
 фигура върху полето на произвеждане може да 
 стане в произволен порядък.
4.6.3  Ако противникова фигура се намира на полето на 
 произвеждане, тя трябва да бъде взета.
4.7 Когато като правомерен ход или част от правоме-
 рен ход, една фигура е била оставена (пусната) на 
 дадено поле, тя не може на същия ход да бъде 
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 преместена на друго поле. Счита се, че ходът е из- 
 вършен, в случаите на:
4.7.1  вземане, когато взетата фигура е махната от  дъс- 
 ката и състезателят е поставил своята вземаща фи- 
 гура на новото є поле и я е пуснал от ръката си,
4.7.2  рокада, когато ръката на състезателя е пуснала 
 топа на полето, току-що преминато от царя. Когато 
 ръката на състезателя е пуснала царя, ходът все 
 още не е извършен, но състезателят вече няма 
 право да извърши друг ход освен рокада в тази 
 страна, ако това е правомерно. Ако рокада в тази 
 страна е неправомерна, състезателят трябва да 
 направи друг правомерен ход с царя си (който може 
 да включва рокада с другия топ). Ако царят няма 
 правомерен ход, състезателят е свободен да на
 прави произволен правомерен ход.
4.7.3  произвеждане, когато ръката на състезателя е пус-
 нала новата фигура на полето на произвеждане и 
 пешката е махната от дъската.
4.8 Състезателят губи правото си на рекламация срещу 
 нарушения на противника по членове 4.1 – 4.7, ко-
 гато сам докосне фигура с намерение да я премести
 или вземе.
4.9 Ако състезател не е в състояние да мести фигурите, 
 той може да си осигури помощник, одобрен от съ-
 дията, който да изпълнява тази функция.

Член 5: Завършване на партията
5.1.1  Партията се печели от състезателя, матирал про-
 тивниковия цар. Това незабавно приключва пар-
 тията, при условие че ходът, пораждащ матовата
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 позиция, е в съответствие с член 3 и членове 4.2 – 4.7.
5.1.2  Партията се печели от състезател, чийто противник 
 обяви, че се предава. С това партията завършва 
 незабавно.
5.2.1  Партията е реми, когато състезателят, който е 
 на ход не разполага с правомерен ход и царят му 
 не е шах. Казва се, че партията завършва с „пат“. 
 Това незабавно приключва партията, при условие 
 че ходът, пораждащ патовата позиция, е в съот-
 ветствие с член 3 и членове 4.2 – 4.7.
5.2.2  Партията е реми, когато се появи позиция, в която 
 никой от състезателите не може да матира против-
 никовия цар чрез никаква поредица от правомерни 
 ходове. Казва се, че играта приключва с „мъртво 
 реми позиция“. Това незабавно приключва парти-
 ята, при условие че ходът, пораждащ позицията, 
 е в съответствие с член 3 и членове 4.2 – 4.7.
5.2.3  Партията е реми по взаимно съгласие на двамата 
 състезатели по време на играта, при условие че 
 и двамата са направили поне по един ход. Това 
 незабавно приключва партията.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА

Член 6: Шахматен часовник
6.1  „Шахматен часовник“ означава часовник с два 
 часовникови циферблата, свързани по такъв начин, 
 че по всяко време само един от тях може да работи.
 „Часовник“ в Правилника на шахмата означава 
 един от двата циферблата.
 Всеки часовников циферблат има „флаг“.
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 „Падане на флага“ означава изтичане на опреде-
 леното време за състезател.
6.2.1  По време на партията всеки състезател, изигравайки  
 своя ход на дъската, трябва да спре своя часовник и 
 да стартира часовника на опонента си (с други 
 думи, трябва да натисне часовника си). Това „за- 
 върш ва“ хода. Ходът също е завършен ако: 
6.2.1.1  ходът приключва партията (вж. членове 5.1.1, 5.2.1, 
 5.2.2, 9.6.1 и 9.6.2), или
6.2.1.2  състезателят е направил следващия си ход, когато 
 предишният му ход не е бил завършен.
6.2.2  Състезателят трябва да може да спре часовника си, 
 след като направи хода си, дори и ако противникът 
 му е направил следващия си ход. Времето между 
 преместването на ход на дъската и натискането на 
 часовника се смята за неотменима част от опреде-
 леното на състезателя време. 
6.2.3  Състезателят трябва да натисне часовника си със
 същата ръка, с която е преместил хода си. Забра-
 нено е на състезател да задържа пръста си на ча-
 совника или да „кръжи“ над него.
6.2.4  Състезателите трябва да боравят с часовника както  
 подобава.  Забранено е да се натиска прекалено 
 силно, да се вдига, да се натиска преди да е премес- 
 тен ход или да се събаря. Неподходящо боравене 
 с часовника се наказва съгласно чл. 12.9.
6.2.5  Само състезател, чийто часовник е включен, има 
 право да намества фигурите.
6.2.6  Ако състезател е в невъзможност да ползва часов-
 ника, той може да си осигури помощник, който да 
 е приемлив за съдията и който да изпълнява тази 
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 функция. Съдията трябва да нагласи часовника 
 му по справедлив начин. Това настройване на часов
 ника не се прилага спрямо часовника на състе- 
 зател с увреждане.
6.3.1  При ползване на часовник, всеки състезател има 
 да извърши минимален брой ходове или всички 
 ходове за определен период от време, включително  
 и допълнителното време за ход. Всичко това трябва 
 да е уточнено предварително.
6.3.2  Времето, спестено от състезател през един период, 
 се прибавя към времето му за следващия период, 
 когато е приложимо. В режим time-delay и двамата 
 състезатели получават „основно време за мислене“. 
 Освен това всеки състезател получава и „фикси-
 рано допълнително време“ за всеки ход. Отброя-
 ването на основното време започва едва след изти-
 чане на фиксираното допълнително време. Ако 
 състезателят натисне часовника си преди изтичане 
 на фиксираното допълнително време, основното 
 му време за мислене остава непроменено, незави-
 симо от изразходваната част от фиксираното допъл- 
 нително време.
6.4 Веднага след падане на флаг се проверяват изиск- 
 ванията на чл. 6.3.1.
6.5 Преди започване на партията съдията решава къде 
 да се постави часовника.
6.6 В часа, определен за начало на партията, се пуска 
 часовникът на Белите.
6.7.1 Регламентът на турнира трябва предварително да 
 посочва времето за изчакване до присъждане 
 на загуба поради неявяване. Ако то не е изрично 
 посочено се счита, че времето за изчакване е нула. 



20                  Българска федерация по шахмат 1928                  РССК

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА

 Всеки състезател, пристигнал на дъската след 
 времето за изчакване, губи партията, освен ако 
 съдията не реши друго.
6.7.2  Ако регламентът на състезанието определя време  
 за изчакване различно от нула, и ако никой от два-
 мата състезатели не присъства в началото на кръга, 
 Белите губят цялото изтекло време до пристигането 
 им, освен ако регламентът на турнира не предвиж-
 да друго или съдията не реши друго. 
6.8 Флагът се счита за паднал, когато е видян от съди- 
 ята или когато един от двамата състезатели е на-
 правил валидна рекламация за това.
6.9 С изключение на случаите, когато важи един от 
 членовете 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, ако състе-
 зател не завърши предписания брой ходове за 
 определеното му време, той губи партията. Въпре-
 ки  това, партията е реми, ако позицията е такава, 
 че противникът му не може да го матира чрез никаква
 поредица от правомерни ходове. 
6.10.1  Всяко показание на часовника се счита за оконча-
 телно при липса на очевиден дефект. Шахматен 
 часовник с очевиден дефект се заменя с друг от 
 съдията, който трябва да използва най-добрата си 
 преценка при определяне времената на новия 
 часовник.
6.10.2  Ако по време на партията се установи, че показани-
 ята на един или двата циферблата на часовника са 
 погрешни, който и да е от състезателите или съди-
 ята трябва веднага да спре часовника. Съдията 
 трябва да направи правилните настройки и да 
 коригира времената и брояча на ходове, ако е не-
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 обходимо. Той трябва да използва най-добрата си 
 преценка при настройването на часовника.
6.11.1  Ако е нужно партията да се прекъсне, съдията 
 спира часовника.
6.11.2  Състезател може да спре часовника единствено, за 
 да потърси съдийска помощ, например при произ-
 веждане, когато търсената фигура не е налична.
6.11.3  Съдията решава кога да се възобнови играта.
6.11.4  Ако състезател спре часовника, за да потърси съ-
 дийска помощ, съдията преценява дали състезате-
 лят е имал валидно основание за това. Ако състеза-
 телят е нямал валидно основание за спирането на 
 часовника, той се наказва съгласно чл. 12.9.
6.12.1  В игралната зала е разрешено поставянето на ек-
 рани, монитори или демонстрационни табла, показ- 
 ващи актуалната позиция на дъската, ходовете и 
 броя изиграни ходове, както и часовници, показ-
 ващи броя на ходовете. 
6.12.2  Състезателят не може да направи рекламация въз 
 основа само на така показаната информация.

Член 7: Нередности
7.1 Aко възникне нередност и фигурите трябва да 
 бъдат възстановени в предишна позиция, съдията 
 трябва да използва най-добрата си преценка при 
 определяне времената на часовника. Това включва  
 и правото му да не промени показанията на часов-
 ника. Той може също, при необходимост, да кори-
 гира и брояча на ходовете. 
7.2.1  Ако по време на партия се установи, че първона-
 чалното подреждане на фигурите е било сгрешено,
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 партията се анулира и се играе нова партия.
7.2.2  Ако по време на партията се установи, че шахмат-
 ната дъска е била поставена против изискването на 
 чл. 2.1, партията продължава, като достигнатата по- 
 зиция се пренася върху правилно поставена дъска.
7.3  Ако партията е започнала с разменени цветове 
 на фигурите, то: Ако са направени по-малко от 10 
 хода и от двамата състезатели, тя се прекратява и 
 се изиграва нова партия с правилните цветове. 
 След 10 или повече направени хода партията се 
 оставя да продължи.
7.4.1 Ако състезател размести една или повече фигури, 
 той трябва да възстанови правилната позиция на 
 собствено време.
7.4.2  При необходимост, състезателят или противникът 
 му трябва да спрат часовника и да потърсят съдий-
 ска помощ.
7.4.3  Съдията може да накаже състезателя разместил 
 фигурите.
7.5.1  Неправилен ход е завършен след натискане на ча- 
 совника. Ако по време на партия се установи, че е 
 бил извършен неправилен ход, се възстановява по-
 зицията непосредствено преди нередността. Ако не 
 може да се определи позицията непосредствено 
 преди нередността, партията продължава от по-
 следната възстановима позиция преди нередност-
 та. Членове 4.3 и 4.7 се прилагат към хода, заменящ
 неправилния ход. Партията продължава от възста-
 новената позиция.
7.5.2  Ако състезателят е преместил пешка до последния 
 най-отдалечен хоризонтал и е натиснал часовника си 
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 без да замени пешката с нова фигура, то ходът е не-
 правилен. Пешката се заменя с дама от същия цвят.
7.5.3  Ако състезателят натисне часовника без да направи 
 ход, това се счита и наказва като неправилен ход.
7.5.4  Ако състезател използва две ръце за извършване-
 то на един ход (например при рокада, вземане или 
 произвеждане) и натисне часовника, това се счита 
 и наказва като неправилен ход.
7.5.5  След прилагането на членове 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 или 
 7.5.4 към първия завършен неправилен ход от състе-
 зател, съдията добавя две допълнителни минути към 
 времето на съперника му; След втори завър шен
 неправилен ход от същия състезател съдията обявява 
 партията за загубена от този състезател. Въпреки 
 това, партията е реми, ако позицията е такава, 
 че противникът му не може да матира царя на наруши- 
 теля с никаква поредица от правомерни ходове.
7.6  Ако по време на партия се установи, че някоя 
 фигура е била разместена от правилното си поле, 
 възстановява се позицията непосредствено преди 
 нередността. Ако не може да се определи позицията 
 непосредствено преди нередността, партията 
 продължава от последната възстановима позиция 
 преди нередността. Партията продължава от 
 възстановената позиция.

Член 8: Записване на ходовете
8.1.1  По време на партия всеки състезател е длъжен да 
 записва правилно собствените си ходове и тези на
 противника си ход след ход, възможно най-ясно и 
 четливо с алгебричната нотация (Приложение C ), 
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 върху бланката, определена за състезанието. 
8.1.2  Забранено е предварителното записване на ходо-
 вете, освен ако състезател не рекламира реми по 
 чл. 9.2 или 9.3, или не отлага партията съгласно 
 Указания I.1.1.
8.1.3  Състезател може да отговори на противников ход 
 преди да го запише, ако пожелае. Но той трябва да 
 запише предишния си ход преди да направи след-
 ващ. 
8.1.4  Бланката се ползва само за записване на ходовете, 
 показанията на часовника, предложенията за реми, 
 данни свързани с рекламация и др. 
8.1.5  И двамата състезатели трябва да отбележат на 
 бланките си предложението за реми със знак (=). 
8.1.6  Ако състезател е в невъзможност да записва, той 
 може да си осигури помощник, който да записва 
 ходовете и който трябва да е приемлив за съдията. 
 Съдията трябва да нагласи часовника му по спра-
 ведлив начин. Това настройване на часовника не 
 се прилага за състезател с увреждане.
8.2 Бланката трябва да е видима за съдията по време 
 на цялата партия.
8.3 Бланките са собственост на организаторите на 
 състезанието.
8.4 Ако на състезател му остават по-малко от пет ми-
 нути в даден период и не разполага с допълнително 
 време от 30 секунди или повече, добавяни за всеки 
 ход, то тогава до края на периода той не е задължен 
 да съблюдава изискванията на чл. 8.1.1.
8.5.1  Ако нито един от двамата състезатели не записва 
 ходовете съгласно чл. 8.4, съдията или негов по-



РССК                     Българска федерация по шахмат 1928                 25

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА

 мощник трябва да опита да присъства на партията 
 и да записва ходовете. В този случай съдията тряб-
 ва да спре часовника веднага след падане на флаг. 
 Тогава и двамата състезатели трябва да актуали-
 зират бланките си, използвайки записа на съдията 
 или на противника си.
8.5.2  Ако само единият състезател не е записвал ходо-
 вете съгласно чл. 8.4, той трябва, веднага след 
 падането на нечий флаг, да актуализира напълно 
 бланката си, преди да изиграе ход на дъската. Ако 
 този състезател е на ход, той може да ползва 
 бланката на противника си, но трябва да я върне 
 преди да извърши ход.
8.5.3  Ако няма бланка с пълен запис, състезателите трябва
 да възстановят партията на отделна дъска под конт- 
 рола на съдията или негов помощник. Преди въз-
 становяването, съдията трябва първо да запише акту- 
 алната позиция на дъската, времената на часовника,
 чие време тече и броя на направените/завършените 
 ходове, ако тази информация е налична.
8.6 Ако бланките не могат да бъдат актуализирани 
 така че да посочат, че състезател е просрочил опре-
 деленото му време, то следващият изигран ход се 
 счита за първи от следващия период, освен ако 
 няма доказателства, че повече ходове са били извър- 
 шени или завършени.
8.7 При приключване на партията и двамата състеза-
 тели трябва да подпишат и двете бланки, отразя-
 вайки резултата от партията. Дори и да е сгрешен, 
 този резултат остава, освен ако съдията не реши 
 друго.
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Член 9: Равна партия
9.1.1  Регламентът на турнира може да забранява на 
 състезателите, без разрешение от съдията, да пред- 
 лагат или да се съгласяват на реми, преди изи-
 граването на определен брой ходове, или изобщо.
9.1.2  Обаче, ако регламентът на състезанието позволява 
 съгласие на реми, то важи следното: 
9.1.2.1  Състезател, желаещ да предложи реми, трябва да 
 го направи след преместване на ход на дъската, но 
 преди да натисне часовника си. Предложение по 
 всяко друго време от играта също е валидно, но 
 тогава трябва да се има в предвид чл. 11.5. Пред-
 ложението не може да е свързано с поставянето 
 на никакви условия. И в двата случая предложе-
 нието не може да се оттегли и остава валидно, до-
 като противникът го приеме, отхвърли устно, 
 отхвърли с докосване на фигура с намерение за 
 преместване или вземане, или ако партията прик 
 лючи по друг начин.
9.1.2.2  Предложението за реми се отбелязва на бланките 
 и от двамата състезатели със символа (=).
9.1.2.3  Рекламация за реми по чл. 9.2 или 9.3 се счита за 
 предложение за реми.
9.2.1 Партията е реми при коректна рекламация от състе- 
 зателя на ход, когато еднаква позиция поне за тре-
 ти път (не непременно чрез повторение на ходовете):
9.2.1.1  ще се появи, ако той първо запише на бланката 
 своя ход, който не може да бъде променян, и след 
 това заяви пред съдията намерението си да на
 прави този ход, или
9.2.1.2  току-що се е появила, и състезателят, рекламиращ 
 реми, е на ход.
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9.2.2  Позициите се считат за еднакви тогава и само то-
 гава, когато същият състезател е на ход, фигурите 
 от същия вид и цвят заемат същите полета и въз-
 можните ходове на всички фигури на двамата със-
 тезатели са едни и същи. Следователно, позициите
 не са еднакви, ако:
9.2.2.1  в началото на поредицата пешка е можело да бъде 
 взета ан пасан,
9.2.2.2  цар е имал право на рокада с непреместван топ, но е
 загубил правото си след преместване. Правото на 
 рокада се губи само след преместване на царя или топ.
9.3 Партията е реми при коректна рекламация от със- 
 тезателя на ход, ако:
9.3.1  той първо запише на бланката своя ход, който не
 може да бъде променян, и след това заяви пред 
 съдията намерението си да направи този ход, с 
 който ще станат 50 последователни хода направени 
 и от двамата състезатели, без да е преместена 
 пешка или да е извършено вземане, или
9.3.2  последните 50 хода, направени от всеки състезател,  
 са без преместване на пешка или извършено взе-
 мане.
9.4 Ако състезателят докосне фигура като в чл. 4.3, 
 той губи правото си на този ход да рекламира реми 
 съгласно чл. 9.2 или 9.3.
9.5.1 Ако състезател рекламира реми съгласно чл. 9.2 или 
 9.3, той или съдията спира часовника (вж. чл. 6.12.1 
 или 6.12.2). Рекламацията не може да се оттегли.
9.5.2  Ако се установи, че рекламацията е коректна, пар-
 тията веднага е реми.
9.5.3  Ако се установи, че рекламацията е некоректна, 
 съдията добавя две минути към оставащото време 
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 на противника. След това партията продължава. 
 Ако искането се е основавало на предвиден (запи-
 сан) ход, този ход трябва да се направи съгласно 
 членове 3 и 4.
9.6 Партията е реми, ако се случат едната или двете 
 от следните ситуации: 
9.6.1  поне пет пъти възниква еднаква позиция като в 
 9.2.2,
9.6.2  направена е поредица от поне 75 хода и от двамата 
 състезатели без преместване на пешка или извърш- 
 ване на вземане. Ако последният ход обявява мат, 
 матът е с предимство.

Член 10: Точкуване
10.1 Ако регламентът не посочва друго, то състезател, 
 който спечели партията или спечели служебно, 
 получава една точка (1); състезател, който загуби 
 партията или загуби служебно, не получава точки 
 (0); и състезател, който завърши партията си реми, 
 получава половин точка (Ѕ).
10.2  Сумарните точки за дадена партия не може никога 
 да надвишават максималните точки давани обик-
 новено за тази партия. Точките присъждани на 
 състезател трябва да бъдат обичайно свързаните с 
 партията, например резултат като 3/4-1/4 не е поз 
 волен.

Член 11: Поведение на състезателите
11.1 Състезателите не трябва да се държат по начин, 
 уронващ престижа на шахматната игра.
11.2.1  „Игровата зона“ на състезанието включва „играл-
 ното поле“, стаите за почивка, тоалетните, под-
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 крепителния пункт, мястото за пушене и други 
 места, определени от съдията. 
11.2.2  „Игралното поле“ се дефинира като мястото за 
 игра в състезанието.
11.2.3  Само с разрешение на съдията може:
11.2.3.1 състезател да напуска игровата зона,
11.2.3.2 състезателят на ход да напуска игралното поле,
11.2.3.3  посетител, който не е нито състезател, нито съдия, 
 да бъде допуснат до игралното поле.
11.2.4  Регламентът на турнира може да изисква от състе-
 зателя, който не е на ход, да съобщи на съдията, 
 когато иска да напусне игралното поле.
11.3.1  По време на партия на състезателите е забранено 
 да използват всякакви бележки, източници на ин-
 формация или съвети, или да анализират партия 
 на друга дъска.
11.3.2.1  По време на партия на състезателите е забранено 
 да носят в игровата зона каквито и да е електронни 
 устройства, които не са изрично одобрени от съди-
 ята. Въпреки това, регламентът на турнира може 
 да разрешава, ако са напълно изключени, подобни 
 устройства да се съхраняват в чанта на състезате-
 ля. Тази чанта трябва да е поставена на място, съг-
 ласувано с арбитъра. И двамата състезатели не 
 могат да ползват тази чанта без разрешение от 
 съдията.
11.3.2.2  Ако е очевидно, че състезател носи в себе си подобно 
 устройство в игровата зона, то състезателят губи 
 партията. Противникът му печели. Регламентът 
 на турнира може да определя различно, по-леко, 
 наказание.
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11.3.3   Съдията може да изиска от състезател преглед 
 в подходящо помещение на неговите дрехи, чанти, 
 други предмети и тяло. Съдията или упълномо-
 щеният от него проверяващ трябва да е от същия 
 пол като състезателя. Ако състезател откаже съдей-
 ствие в това си задължение, съдията предприема 
 мерките съгласно чл. 12.9.   
11.3.4  Пушенето, включително на електронни цигари, е 
 разрешено само в определена от съдията част от 
 игровата зона.
11.4 Състезатели, приключили партията си, се считат 
 за зрители.
11.5 Забранено е да се разсейва или дразни противника 
 по какъвто и да е начин. Това включва неоснова-
 телни рекламации, неоснователни предложения 
 за реми или внасяне на източник на шум в играл-
 ното поле.
11.6 Неспазването на която и да е част от членове 11.1 
 – 11.5 води до наказания съгласно чл. 12.9.
11.7 Системен отказ на състезател да съблюдава Пра-
 вилника на шахмата се наказва със загуба на пар-
 тията. Противникът му се точкува по усмотрение 
 на съдията.
11.8 Ако и двамата състезатели са виновни по чл. 11.7, 
 партията се присъжда загубена и за двамата състе-
 затели.
11.9 Състезателят е в правото си да поиска от съдията 
 разяснение по отделни точки от Правилника на 
 шахмата.
11.10 Ако регламентът на състезанието не предвижда 
 друго, то състезател може да подаде контестация 



РССК                     Българска федерация по шахмат 1928                 31

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА

 срещу всяко решение на съдията, дори и ако вече 
 е подписал бланката (вж. чл. 8.7). 
11.11  Двамата състезатели са длъжни да съдействат на 
 съдията във всяка ситуация, изискваща възстано-
 вяване на партията, включително рекламирането 
 на реми. 
11.12  Проверката на трикратно повторение на позицията 
 или на рекламацията за 50 хода е задължение на 
 състезателите, под ръководството на съдията.

Член 12:  Роля на Съдията (вж. Предговор)
12.1 Съдията следи за съблюдаването на Правилника 
 на шахмата.
12.2 Съдията трябва:
12.2.1  да гарантира честна и спортсменска игра,
12.2.2  да действа в най-голяма полза на състезанието,
12.2.3  да осигури поддържането на добра игрова среда,
12.2.4  да се грижи състезателите да не бъдат обезпокоя-
 вани,
12.2.5  да контролира хода на състезанието,
12.2.6  да взема специални мерки в интерес на състезате-
 лите с увреждания и нуждаещите се от медицински 
 грижи,
12.2.7  да следва правилата и указанията за борба с изма-
 мите.
12.3 Съдията наблюдава партиите, особено когато състе
 зателите са в недостиг от време, налага решенията, 
 които е взел и ако трябва, налага наказания на 
 състезателите.
12.4 Съдията може да определи помощници да наблюда-
 ват партиите, например, когато няколко състезате-
 затели са в недостиг от време.
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12.5 Съдията може да добави допълнително време на 
 единия или на двамата състезатели при външни 
 смущения на партията.
12.6 Съдията не би трябвало да се меси в партията, 
 освен при случаи, описани в Правилника на ФИДЕ. 
 Той не указва броя на завършените ходове, освен 
 при прилагане на чл. 8.5, когато поне един флаг е 
 паднал. Съдията би трябвало да се въздържа да 
 уведомява състезателя, че не си е натиснал часов-
 ника или пък, че противникът му е изиграл ход.
12.7 Ако някой забележи нередност, той може да ин-
 формира единствено съдията. Състезатели от други 
 дъски не могат да обсъждат или по друг начин да 
 се месят в чужда партия. Съдията може да изгони 
 нарушителите от игровата зона.
12.8 Освен с изрично позволение от съдията, е забранено  
 на всеки да ползва мобилен телефон или друго 
 средство за комуникация в игровата зона или не
 посредствено до нея, обозначена от съдията.
12.9 Възможни наказания на разположение на съдията: 
12.9.1  предупреждение,
12.9.2  увеличаване времето, оставащо на противника,
12.9.3  намаляване времето, оставащо на нарушителя,
12.9.4  увеличаване точките на противника до възмож- 
 ния максимум за партията,
12.9.5  намаляване на получените от нарушителя точки 
 за партията,
12.9.6  присъждане партията за загубена от нарушителя 
 (съдията определя и точките на противника му),
12.9.7  предварително обявена глоба,
12.9.8  изключване от един или няколко кръга,
12.9.9  изключване от турнира.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Ускорен шахмат
А.1 Партия по „ускорен шахмат“ е тази, при която; 
 или всички ходове трябва да се изиграят за фикси-
 рано време от над 10, но под 60 минути за всеки 
 състезател; или пък основното време плюс 60 пъти 
 допълнителното време за ход е повече от 10, но 
 по-малко от 60 минути за всеки състезател.
А.2  Състезателите не са длъжни да записват ходовете, 
 но не губят правото си на рекламации, базиращи 
 се по принцип на състезателна бланка. По всяко 
 време състезателят може да помоли съдията да му 
 осигури бланка, на която да записва ходовете.
А.3.1 Състезателните правила се прилагат, когато: 
А.3.1.1  един съдия отговаря за не повече от три партии и
А.3.1.2 всяка партия се записва от съдия или негов помощ-
 ник и, ако е възможно, от електронни средства.
А.3.2  По всяко време състезателят, който е на ход, може 
 да поиска от съдията или помощника му да му по-
 кажат бланката. Това може да бъде поискано не 
 повече от пет пъти в партия. Повече искания ще 
 се считат за разсейване на противника.
А.4 За останалите случаи важи следното: 
А.4.1  От началната позиция, завършат ли се 10 хода и 
 от двамата състезатели,
А.4.1.1  не могат да се правят никакви промени по настрой-
 ките на часовника, освен ако това не би разстроило 
 програмата на турнира
А.4.1.2  не могат да се правят никакви рекламации за не-
 правилно подреждане на фигурите или грешна 
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 ориентация на дъската. В случай на неправилно 
 поставен цар, рокадата е забранена. В случай на 
 неправилно поставен топ, рокадата с този топ е 
 забранена. 
А.4.2  Ако съдията види действие на състезател, отгова-
 рящо на членове 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 или 7.5.4, то той 
 действа съгласно чл. 7.5.5, при положение че съпер-
 никът му не е направил следващия си ход. Ако 
 съдията не се намеси, съперникът има право да 
 рекламира неправилен ход, в случай че не е на-
 правил следващия си ход. Ако противникът не 
 рекламира и съдията не се намеси, неправилният 
 ход остава и партията продължава. Ако съпер-
 никът изиграе следващия си ход, неправилният 
 ход не може да се коригира, освен ако двамата 
 състезатели не се съгласят за това, без участието 
 на съдията.
А.4.3  При рекламация за победа по време рекламиращият  
 може да спре часовника и да уведоми съдията. 
 Въпреки това, партията е реми, ако позицията е 
 такава, че рекламиращият не може да матира про-
 тивниковия цар с никаква поредица от правомерни 
 ходове.
А.4.4  Ако съдията види два царя под шах, или пешка на 
 най-отдалечения от изходната є позиция хоризонтал,
 той трябва да изчака докато бъде завършен следва-
 щият ход. Ако и тогава позицията на дъската е все 
 още неправомерна, той присъжда партията за реми.
А.4.5  Съдията трябва също да обяви паднал флаг, ако 
 го види.
А.5 Регламентът на турнира определя дали за цялото 
 състезание ще се прилага чл. А.3 или чл. А.4.
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Приложение B. Блиц
B.1 „Блиц“ партия е тази, при която всички ходове 
 трябва да се изиграят за фиксирано време от 10 
 минути или по-малко за всеки състезател; или при 
 която сумата от основното време плюс 60 пъти 
 допълнителното време за ход е по-малка или равна 
 на 10 минути за състезател.
B.2 Споменатите наказания в чл. 7 и чл. 9 от състеза-
 телните правила ще бъдат 1 минута вместо 2 ми-
 нути.
B.3.1 Състезателните правила се прилагат, ако:
B.3.1.1  един съдия отговаря за една партия и
B.3.1.2 всяка партия се записва от съдия или негов помощ-
 ник и, ако е възможно, от електронни средства.
В.3.2  По всяко време състезателят, който е на ход, може 
 да поиска от съдията или помощника му да му по-
 кажат бланката. Това може да бъде поискано не 
 повече от пет пъти в партията. Повече искания ще 
 се считат за разсейване на противника.
B.4  В противен случай играта ще се води по правилата 
 за ускорен шах от членове А.2 и А.4.
B.5 Регламентът на турнира определя дали за цялото 
 състезание ще се прилага чл. B.3 или чл. B.4.

Приложение C. Алгебрична нотация
ФИДЕ признава за своите турнири и мачове само един 

вид шахматна нотация – Алгебричната система и препоръчва 
използването на този вид унифицирана шахматна нотация 
за шахматната литература и периодика. Бланки, в които е 
използвана нотация, различна от алгебричната система, не 
могат да бъдат използвани като доказателство в случаите, 
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при които бланката по принцип се използва за тази цел. 
Съдия, който забележи, че даден състезател използва но-
тация, различна от алгебричната система, трябва да пред-
упреди състезателя относно горното изискване.

Описание на алгебричната нотация
C.1 В това описание „фигура“ означава всяка фигура, 
 освен пешка.
C.2 Всяка фигура е обозначена посредством съкраще-
 ние. В българския език това е първата (и главна) 
 буква от нейното название. Например: Ц = цар, 
 Д = дама, Т = топ, О = офицер, К = кон.
C.3 За първа буква от названието на дадена фигура 
 всеки състезател може да използва първата буква 
 на фигурата, която се използва в неговата страна. 
 Например: F = fou („офицер“ на френски), L = loper  
 („офицер“ на холандски). В печатните публикации 
 се препоръчва използването на фигурини.
C.4.  Пешките не се обозначават посредством първата 
 им буква, а се разпознават благодарение на отсъст- 
 вието на такава буква. Например: e4, d4, a5, но не 
 пе5, Пd4 или па5.
C.5.  Осемте вертикала (отляво надясно за Белите и от- 
 дясно наляво за Черните) са обозначени със съответ-
 ните малки букви: a, b, c, d, e, f, g и h.
C.6 Осемте хоризонтала (отдолу нагоре за Белите и 
 отгоре надолу за Черните) са номерирани, както 
 следва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Следователно, в начал-
 ната позиция белите фигури и пешки са разполо-
 жени на първия и втория хоризонтал, а черните 
 фигури и пешки – на осмия и седмия хоризонтал.
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C.7 Като следствие от горните правила всяко от шест-
 десет и четирите квадратчета на шахматната дъска 
 може да се обозначи с единствена комбинация от 
 буква и цифра.

C.8  Всеки ход на фигура се обозначава чрез съкратено 
 име на въпросната фигура и полето на поставянето 
 є. Не е нужно да се слага тире между името и по-
 лето. Например: Ое5, Кf3, Тd1. При пешките се 
 посочва само полето на пристигане. Например: e5, 
 d4, a5. Приемлива е и по-дълга форма, включваща 
 и отправното поле. Например: Ob2e5, Kg1f3, Ta1d1, 
 e7e5, d2d4, a6a5. 
C.9 Когато фигура извършва вземане, може да се вмък- 
 не „х“ между:
C.9.1  съкратеното название на въпросната фигура и 
C.9.2  полето на пристигане. Например: Охе5, Кхf3, Тхd1, 
 вж. също C.10.
C.9.3  Когато пешка взема, трябва да се посочи отправния 
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 вертикал, после може да се вмъкне „х“ и след него 
 полето на пристигане. Например: dхe5, gхf3, 
 aхb5. При вземане „ан пасан“, към нотацията може 
 да се добави „а.п.“. Например: ехd6 а.п.
C.10 Ако две еднакви фигури могат да бъдат поставени 
 на едно и също поле, преместената фигура се обоз- 
 начава както следва:
C.10.1  Ако двете фигури са разположени на един хоризон-
 тал, чрез:
C.10.1.1  съкратеното име на фигурата, 
C.10.1.2  отправният вертикал, и 
C.10.1.3  полето на пристигане.
C.10.2  Ако двете фигури са разположени на един вертикал, 
 чрез:
C.10.2.1  съкратеното име на фигурата,
C.10.2.2  отправния хоризонтал, и
C.10.2.3  полето на пристигане.
C.10.3  Ако фигурите са разположени на различни хори-
 зонтали и вертикали, за предпочитане е метод 1. 
 Примери:
C.10.3.1  От два коня – на полето g1 и на полето e1 – единият 
 отива на полето f3: може да е или Кgf3 или Кef3.
C.10.3.2  От два коня на полето g5 и на полето g1, единият 
 от тях отива на полето f3: в зависимост от това, кой 
 кон се премества, К5f3 или К1f3.
C.10.3.3  От два коня на полето h2 и на полето d4 единият 
 отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон 
 се премества, Кhf3 или Кdf3.
C.10.3.4  Ако на полето f3 се случва вземане, горните при-
 мери са приложими с вмъкването на знак „х“:  1) 
 или Кgxf3 или Кexf3, 2) К5xf3 или К1xf3, 3) Кhxf3 
 или Кdxf3.
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C.11 При произвеждане на пешка се обозначава пешеч-
 ният ход, последван веднага от съкратеното име на 
 новата фигура. Примери: d8Д, exf8К, b1О, g1Т.
C.12 Предложението за реми се отбелязва с (=).
C.13 Съкращения:
 0-0 = рокада с топа на h1 или на h8 (малка рокада)
 0-0-0 = рокада с топа на а1 или на а8 (голяма рокада)
 х = вземане
 +  = шах
 ++ или #  = мат
 a.п. = вземане „ан пасан“; или е.р.
 Последните четири не са задължителни.
Примерен запис на партия: 
1.е4 е5 2. Кf3 Кf6 3. d4 exd4 4. e5 Ke4 5. Дxd4 d5 6. exd6 e.p. 
Kxd6 7. Og5 Kc6 8.Дe3+  Ое7 9. Кbd2 0-0 10. 0-0-0 Те8 11. 
Цb1 (=) 
Или: 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 ed4 4. e5 Ne4 5. Qd4 d5 6. ed6 
Nd6 7. Bg5 Nc6 8. Qe3 Be7 9 Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1 (=)

Приложение D. Правила за игра с незрящи състеза-
тели и със зрителни увреждания
D.1 Организаторът, след консултация със съдията, има 
 право да адаптира следващите правила в съответ-
 ствие с конкретните условия. В състезания между 
 зрящи и състезатели със зрителни увреждания 
 всеки от двамата състезатели може да изиска упо-
 требата на две дъски, зрящият ползва нормална 
 дъска, а състезателят със зрително увреждане – спе-
 циално конструирана такава. Тази дъска трябва да 
 отговаря на следните изисквания:
D.1.1  да е с размери най-малко 20 см на 20 см,
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D.1.2  черните є полета да са леко изпъкнали,
D.1.3  да има застопоряващ фигурите отвор на всяко поле,
D.1.4  Изискванията към фигурите са:
D.1.4.1 да имат колче, което да пасва в отвора на полето,
D.1.4.2  да са с дизайн „Стаунтон“, като черните фигури са 
 специално маркирани.
D.2 Играта се ръководи от следните правила:
D.2.1  Ходовете се обявяват ясно, повтарят се от против- 
 ника  и се изпълняват на неговата дъска. При про-
 извеждане на пешка състезателят трябва да съобщи 
 коя фигура избира. За да е възможно най-ясно съоб-
 щаването, вместо съответните букви се предлага 
 употребата на следните имена:
   A-Anna  E-Eva
   B-Bella  F-Felix
   C-Cesar  G-Gustav
   D-David  H-Hector 
 Ако съдията не реши друго, хоризонталите от Бе-
 лите към Черните се казват с немските числа:
   1-eins   5-fuenf
   2-zwei   6-sechs
   3-drei   7-sieben
   4-vier   8-acht
 Рокадата се обявява като „Lange Rochade“ (нем-
 ският израз за голяма рокада) и „Kurze Rochade“ 
 (немският израз за малка рокада). 
 Фигурите се наименуват: Koenig, Dame, Turm, 
 Laeufer, Springer, Bauer.
D.2.2  На дъската на незрящия състезател фигурата се 
 счита за „докосната“, когато е извадена от застопо-
 ряващия отвор.
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D.2.3  Ход се счита за „направен“, когато:
D.2.3.1  при вземане, взетата фигура е махната от дъската 
 на състезателя, който е на ход,
D.2.3.2  фигура е поставена в друг застопоряващ отвор,
D.2.3.3  ходът е бил оповестен.
D.2.4  Едва след това се стартира часовникът на против-
 ника.
D.2.5  Относно D.2.2 и D.2.3, за зрящия състезател важат 
 нормалните правила.
D.2.6.1 Допустим е шахматен часовник, специално кон-
 струиран за лица със зрителни увреждания. Той 
 трябва да може да обявява на състезателя със зри-
 телно увреждане времето и броя на ходовете.
D.2.6.2 Като алтернатива може да се приеме аналогов ча-
 совник със следните характеристики:
D.2.6.2.1 Циферблат с подсилени стрелки като всеки пет ми-
 нути са отбелязани с изпъкнала точка, а всеки 15 
 минути – с две изпъкнали точки, и
D.2.6.2.2 Флагче, което лесно се усеща; Да се внимава флаг-
 чето да е така поставено, че да позволява на състе-
 зателя да напипва минутната стрелка през послед-
 ните пет минути от кръглия час.
D.2.7  Състезателят със зрително увреждане трябва да 
 записва ходовете с Брайлова азбука или с обикновен 
 запис, или да записва ходовете на записващо ус-
 тройство.
D.2.8  Грешка на езика при обявяване на ход трябва да 
 се коригира веднага и преди да е стартиран часов-
 ника на противника.
D.2.9  Ако по време на партия възникнат различни по-
 зиции на двете дъски, те трябва да се оправят със 



42                  Българска федерация по шахмат 1928                  РССК

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА

 съдействието на съдията и със справка в записите 
 на двамата състезатели. Ако записите на двамата 
 съвпадат, състезателят, който е записал вярно хода, 
 но го е преместил грешно, трябва да оправи пози-
 цията си, за да съответства с хода на бланката. Ако 
 записите на двамата се различават, ходовете се 
 връщат назад до момента, в който двата записа 
 съвпадат, като съдията коригира съответно време-
 ната на часовника.
D.2.10 Състезателят със зрително увреждане може да 
 ползва помощник, който да изпълнява някои или 
 всички от следните задължения:
D.2.10.1 да премества ходовете и на двамата на дъската на 
 противника,
D.2.10.2  да оповестява ходовете и на двамата състезатели,
D.2.10.3  да записва партията и натиска часовника вместо 
 състезателя със зрително увреждане,
D.2.10.4  да информира състезателя със зрително увреждане, 
 при молба от негова страна, за броя завършени ходо- 
 ве и изразходваното време от двамата състезатели,
D.2.10.5  да рекламира победа, при просрочване на контрол-
 ното време, и да информира съдията, когато зря-
 щият е докоснал някоя фигура,
D.2.10.6  да извърши необходимите формалности при отла-
 гане на партия. 
D.2.11  Ако състезателят със зрително увреждане не ползва  
 помощник, зрящият състезател мoже да използва 
 такъв, който да поеме задълженията по точки 
 D.2.10.1 и D.2.10.2. Задължително е ползването на 
 помощник в партия между състезател с увредено 
 зрение и състезател с увреден слух.
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Указания I. Отложени партии
I.1.1 Ако партия не завърши в определеното време за 
 игра, съдията изисква от състезателя на ход да 
 „запечата“ своя ход. Състезателят записва с ясна 
 нотация хода си в бланката, прибира двете бланки 
 в плик, запечатва плика и чак тогава спира часов-
 ника. Докато не е спрял часовникът, състезателят 
 има право да промени записания си ход. Ако след 
 като е бил уведомен от съдията да запечата хода 
 си, състезателят направи ход на дъската, той трябва 
 да запише този ход на бланката си като своя запе-
 чатан ход.
I.1.2  Състезател на ход, който отложи партията си преди  
 края на игровата сесия, се смята, че е запечатал хода
 си в номиналното време за края на сесията, и оста-
 ващото му време ще бъде така записано.
I.2 На плика трябва да се посочи следното: 
I.2.1  имената на състезателите,
I.2.2  позицията непосредствено преди запечатания ход,
I.2.3  времето, изразходвано от всеки състезател,
I.2.4  името на състезателя, запечатал хода,
I.2.5  номера на запечатания ход,
I.2.6  предложението за реми, ако е актуално,
I.2.7  дата, време и място на подновяване на партията.
I.3 Съдията проверява точността на информацията вър- 
 ху плика и отговаря за сигурното му съхраняване.
I.4 Ако състезател предложи реми, след като против-
 никът му е запечатал хода си, предложението е ва- 
 лидно, докато противникът го приеме или отхвърли, 
 съгласно чл. 9.1.
I.5 Преди подновяване на партията, позицията в мо-
 момента на запечатване на хода се възстановява на 
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 шахматната дъска, и часовникът показва изразход-
 ваното от състезателите време към момента на от-
 лагане на партията.
I.6 Ако преди възобновяване на партията е постигнато 
 съгласие за реми, или ако един от състезателите 
 уведоми съдията, че се предава, партията завършва.
I.7 Пликът се отваря само в присъствието на състеза-
 теля, който ще отговори на запечатания ход.
I.8 Освен в случаите, споменати в членове 5, 6.9, 9.6 и 
 9.7, партията се губи от състезател, чийто запис на 
 запечатания ход:
I.8.1 e двусмислен, или
I.8.2  e така направен, че значението му не може да се 
 разбере, или 
I.8.3  е неправомерен.
I.9 Ако в уговореното време за доиграване:
I.9.1  състезателят, който ще отговори на запечатания 
 ход, присъства, пликът се отваря, записаният ход 
 се изиграва на дъската и се пуска часовникът.
I.9.2  състезателят, който ще отговори на запечатания 
 ход, не присъства, се пуска часовникът му. При 
 пристигането си, той може да спре часовника и да 
 повика съдията. Тогава пликът се отваря, запеча-
 таният ход се изиграва на дъската и часовникът се 
 пуска отново.
I.9.3  състезателят, запечатал ходa, не присъства, то про-
 тивникът му има право, вместо да отговори по 
 нормалния начин, да запише отговора си на блан-
 ката, да я запечата в нов плик и да пусне часовника 
 на отсъстващия противник. В такъв случай пликът 
 се предава за съхранение от съдията и се отваря 
 при пристигане на закъснелия противник.
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I.10 Състезател, пристигнал на дъската след изтичане 
 на времето за изчакване, губи партията, освен ако 
 съдията не реши друго. Обаче, ако запечатаният 
 ход води до завършване на партията, този завършек 
 остава в сила.
I.11 Ако регламентът на състезанието определя, че вре-
 мето за изчакване до присъждане на загуба поради
 неявяване не е нула, се процедира както следва: 
 Ако и двамата състезатели отсъстват в началото, 
 състезателят, който трябва да отговори на запеча-
 тания ход, губи цялото изтекло време до пристига-
 нето му, освен ако регламентът не предвижда, или 
 съдията не реши, нещо друго.
I.12.1  Ако пликът със записания ход липсва, партията 
 продължава от отложената позиция с показания 
 на часовниците, записани към момента на отлага-
 нето. Ако не може да се възстанови времето, израз-
 ходвано от всеки състезател, съдията наглася часов-
 ниците. Състезателят, запечатал хода, изиграва 
 хода, който твърди, че е записал.
I.12.2  Ако е невъзможно да се възстанови позицията, пар- 
 тията се анулира и се играе нова партия.
I.13 Ако при възобновяване на партията, преди да на-
 прави първия си ход някой състезател изтъкне, че 
 нечие изразходвано време е грешно показано на 
 часовника, грешката трябва да се поправи. Ако 
 грешката не може да бъде установена, партията 
 продължава без корекция, освен ако съдията не 
 реши друго.
I.14 Продължителността на всяка възобновена сесия 
 се контролира от съдийския часовник. Началният
 час се обявява предварително.
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Указания II. Правила на играта „Шахмат 960“
II.1 Преди началото на партия по Шахмат 960 изход-
 ната позиция се подрежда на случаен принцип, при 
 съблюдаване на определени правила. След това 
 партията се играе като нормална шахматна партия. 
 Фигурите и пешките се местят по нормалния начин, 
 и целта на всеки състезател е да матира противни-
 ковия цар.
II.2 Изисквания към началната позиция
 Началната позиция в Шахмат 960 трябва да отго-
 варя на следните правила. Белите пешки са разпо-
 ложени на втория хоризонтал като в нормален 
 шахмат. Всички останали бели фигури се разпо-
 лагат на първия хоризонтал на случаен принцип, 
 но при следните ограничения:
II.2.1  царят се слага някъде между двата топа, и
II.2.2  офицерите се слагат на разноцветни полета, и
II.2.3  черните фигури се поставят огледално на белите 
 фигури.
 Изходната позиция се генерира преди партията или
 с компютърна програма или ползвайки зарове, мо-
 нета, карти и пр.
II.3 Правила за рокада при шахмат 960
II.3.1  Шахмат 960 допуска всеки състезател да рокира 
 веднъж на партия, при което в рамките на един ход 
 се преместват потенциално и царят и топът. Необ-
 ходими са обаче някои разяснения на правилата 
 за рокиране, тъй като нормалният шахмат предпо-
 ставя определени изходни позиции на топа и царя, 
 които често са неприложими при шахмат 960.
II.3.2  Как да се прави рокада. При Шахмат 960, в зави-
 симост от изходната позиция на рокиращите цар и 
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 топ, рокиращата маневра се изпълнява по един от 
 следните четири начина:
II.3.2.1  Рокада с двоен ход: чрез изиграване на ход с царя 
 и на ход с топа, или
II.3.2.2  Рокада с транспозиция: чрез размяна местата на 
 царя и топа, или
II.3.2.3  Рокада с ход само на царя: чрез изиграване на ход 
само с царя, или
II.3.2.4  Рокада с ход само на топа: чрез изиграване на ход 
 само с топа.
II.3.2.5 Препоръки
II.3.2.5.1 Когато рокадата се изпълнява от човек върху 
 реална дъска, препоръчително е царят да се сложи
 извън игралната повърхност в близост до край- 
 ната му позиция, после да се премести топът 
 от началната в крайната му позиция, и чак тогава 
 царят да се постави на окончателното му поле.
II.3.2.5.2 След рокадата, окончателните позиции на царя и 
 топа са същите, каквито биха били в нормалния 
 шахмат.
II.3.2.6  Пояснение:
 По този начин, след с-рокада (записвана като 0-0-0 
 и позната като голяма рокада от нормалния шах) 
 царят отива на с-поле (c1 за Белите и с8 за Черните), 
 а топът отива на d-поле (d1 за Белите и d8 Черните ). 
 След g-рокада (записвана като 0-0 и позната като 
 малка рокада) царят отива на g-поле (g1 за Белите 
 и g8 за Черните), а топът отива на f-поле (f1 за 
 Белите и f8 за Черните).
II.3.2.7 Забележки:
II.3.2.7.1 За да се избегнат недоразумения, преди рокадата 
 може да се заяви: „Смятам да направя рокада“.



48                  Българска федерация по шахмат 1928                  РССК

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА

II.3.2.7.2 При рокада от някои изходни позиции, царят или 
 топът (но не и двете) остават на местата си.
II.3.2.7.3 При някои изходни позиции рокадата може да се 
 извърши още на първия ход.
II.3.2.7.4 Всички полета между началното и крайното поле на 
 царя (вкл. крайното) и всички полета между начал-
 ното и крайното поле на топа (вкл. крайното) тряб-
 ва да са незаети, освен от царя и рокиращия топ.
II.3.2.7.5 При рокада от някои изходни позиции, някои по-
 лета могат да останат заети, които би трябвало да 
 са незаети при нормалния шахмат. Например, след 
 с-рокада 0-0-0 е възможно полета а, b и/или е да 
 останат заети, а след g-рокада 0-0 е възможно по-
 лета е и/или h да останат заети.

Указания III. Партии без допълнително време за ход, 
включително Финал с бърза игра
III.1 „Финал с бърза игра“ е фаза от партията, в която 
 всички оставащи ходове трябва да се извършат за 
 ограничено време.
III.2.1  Следните указания за последната фаза на партията, 
 включително и за Финала с бърза игра, може да се 
 използват на състезание, само ако са били предва-
 рително оповестени.
III.2.2  Тези указания се прилагат само за класически и 
 ускорен шахмат без допълнително време за ход, но 
 не и за блиц партии.
III.3.1  Ако са паднали и двата флага и е невъзможно да 
 се установи кой е паднал първи, то: 
III.3.1.1 Партията продължава, ако се е случило във всеки 
 период освен последния.
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III.3.1.2 Партията е реми, ако се случи в период от партията, 
 в който трябва да се изиграят всички останали 
 ходове.
III.4 Ако на състезателя, който е на ход, му остават под 
 две минути на часовника, той може да поиска въвеж-
 дането на допълнително време за ход от пет секунди
 и за двамата. Това представлява и предложение за
 реми. Ако предложението бъде отхвърлено и съди-
 ята се съгласи с искането, часовниците се настрой-
 ват с добавеното време, съперникът получава две 
 допълнителни минути и партията продъл жава.
III.5 Ако не се приложи чл. III.4 и състезателят на ход 
 има по-малко от две минути на часовника си, той 
 може да рекламира реми преди да му падне флага.
 Той повиква съдията и може да спре часовника (вж. 
 чл. 6.12.2). Може да рекламира на основание, че 
 съперникът му не може да спечели с нормални 
 средства, и/или че съперникът му не полага никакви 
 усилия да спечели с нормални средства:
III.5.1  Ако съдията приеме, че противникът не може да 
 спечели с нормални средства или, че не е положил 
 никакви усилия да спечели с нормални средства, 
 той трябва да обяви партията за реми. В останалите 
 случаи съдията отлага решението си или отхвърля 
 рекламацията.
III.5.2 Ако съдията отложи решението си, противникът 
 може да получи две допълнителни минути и парти-
 ята продължава, при възможност в присъствието на 
 съдия. Съдията обявява окончателния резултат 
 от партията по-късно или възможно най-рано след 
 падане на нечий флаг. Той обявява партията за 
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 реми, ако приеме, че противникът на състезателя 
 с паднал флаг не може да спечели с нормални 
 средства или, че не е положил никакви усилия да 
 спечели с нормални средства.
III.5.3 Ако съдията отхвърли рекламацията, противникът 
 на рекламиралия получава две допълнителни ми
 нути.
III.6 За състезания, които не се контролират от съдия, 
 важи следното:
III.6.1  Състезател може да рекламира реми, когато му 
 остават по-малко от две минути на часовника и 
 преди да падне флага му. С това партията при-
 ключва. Той може да рекламира на основание:
III.6.1.1  че съперникът му не може да спечели с нормални 
 средства, и/или
III.6.1.2  че съперникът му не полага усилия да спечели с 
 нормални средства.
 При III.6.1.1 състезателят трябва да запише край-
 ната позиция, която противникът му трябва да 
 удостовери.
 При III.6.1.2 състезателят трябва да запише край- 
 ната  позиция и да предостави актуален запис на 
 бланка. Противникът му удостоверява както блан-
 ката, така и крайната позиция. 
III.6.2  Рекламацията се отнася до назначения за съдия. 
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Речник на термините в Правилника на шахмата 

Числата след термините показват къде най-напред
се появяват в Правилника.

Алгебрична нотация: 8.1. Записване на ходовете, използ-
вайки a-h и 1-8 на дъска 8 х 8.

Ан пасан: 3.7.4.1. Виж този член за обяснение. С нотация: 
а.п.

Анализ: 11.3.1. Един или повече състезатели правят ходове 
на дъска, за да установят най-силното продължение.

Атака, удар: 3.1.2. Казваме, че фигура атакува, или поставя 
под удар, противникова фигура, когато може да я вземе 
на това поле.

Бели: 2.2. 1. Съществуват 16 светлооцветени фигури, пешки и 
32 полета, които наричаме „бели“. Или 2. Когато е с глав-
на буква, се отнася също и до играещия с белите фигури. 

Бланка: 8.1. Състезателната бланка е лист хартия с полета 
за записване на ходовете. Може да бъде и електронна. 

Блиц: B. Партия, при която времето на всеки състезател е 
под 10 минути. 

Брояч на ходове: 6.10.2. Приспособление на часовника, 
което може да се използва за отброяване на натискани-
ята на часовника от двамата състезатели. 

Вертикал: 2.4. Отвесна колона от осем квадратчета на 
шахматната дъска. 

Вземане: 3.1.1. Когато фигура е преместена от полето си 
върху поле с противникова фигура, последната се маха 
от дъската. Виж също 3.7.4.1 и 3.7.4.2. Нотацията е „х“. 
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Време за изчакване (default time): 6.7.1. Времето за 
из  чакване до присъждане на загуба поради неявяване.

Времева контрола: 1. Правила за отреденото на състеза-
телите време. Например, 40 хода за 90 минути, всички 
ходове за 30 минути плюс 30 секунди допълнително време 
за ход с натрупване, започвайки от 1-я ход. Или 2. казва-
ме, че „състезател е достигнал контролното време“, ако 
например е завършил 40 хода за по-малко от 90 минути.

Времеви период: 8.6. Периодът е част от партията, в коя-
то състезателите трябва да завършат определен брой 
ходове или всички ходове за определено време.

Дама: Като в израза произвеждам дама.
Дамски фланг: Вертикалната половина от дъската, върху 

която е дамата в началото на партията.
Демонстрационна дъска: 6.12.1. Демонстриране на по-

зицията на дъска, където фигурите се местят с ръка.
Диагонал: 2.4. Права линия от квадратчета с един и същи 

цвят, простираща се от един ръб на дъската до съседен.
Допълнително време за ход: Количество време (от 2 до 

60 секунди), добавяно от началото преди всеки ход на 
състезателя. Може да е или с натрупване (cumulative 
mode) или с отлагане (Bronstein time-delay mode). 

Дъска: 2.4. Кратко наименование за шахматна дъска. 
Екран: 6.12.1. Електронен дисплей на позицията на дъската. 
Електронна цигара: Приспособление, съдържащо течност, 

която се изпарява и вдишва орално, наподобява пушене.
Завършен ход: 6.2.1. Когато състезател направи ход и на-

тисне часовника.
Загуба (forfeit): 4.8. 1. Загубване право на рекламация 

или на ход. Или 2. Служебна загуба на партия поради 
нарушаване на Правилника.
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Запечатан ход: Е. Когато партията се отлага, състезателят 
запечатва своя записан ход в плик. 

Зрители: 11.4. Хора, различни от съдиите или състезатели-
те, наблюдаващи партиите. Включва и състезателите, 
чиито партии са приключили.

Игра върху шахматната дъска (over-the-board): Вж. 
Увод. Правилникът регламентира само този вид игра, 
за разлика от Интернет и кореспондентния шахмат.

Игрално поле: 11.2. Мястото, най-често залата, където се 
играят партиите от състезанието. Част от игровата зона.

Игрова зона: 11.2. Единственото място, до което състеза-
те лите имат достъп по време на партията. Включва 
игралното поле. 

Качество (exchange): Когато състезател загуби топ, а про-
тивникът му загуби офицер или кон.

Класически (стандартен) шахмат: Партия, при която 
времето за мислене на всеки състезател е най-малко 60 
минути.

Клетъчен телефон: Виж мобилен телефон. 
Комплект шахматни фигури: 32-те фигури върху дъската.
Контестация (обжалване): 11.10. Обикновено състеза-

телят има право да обжалва решение на съдията или 
организатора. 

Контролира (supervise): 12.2.5. Инспектира, води.
Лека фигура: Офицер или кон.
Мат: 1.4.1. Когато цар е под удар и не може да отрази ата-

ката. Нотация ++ или #. 
Метод с натрупване (режим на Фишер): Когато състе-

зател получава допълнително време (често 30 секунди) 
преди всеки ход. 

Мобилен телефон: 11.3.2. Джиесем, клетъчен телефон. 
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Монитор: 6.12.1. Електронен дисплей на позицията на 
дъската.

Мъртво реми: 5.2.2. Когато никой състезател не може да 
матира противниковия цар с никаква поредица от право-
мерни ходове. 

Наказания: 12.3. Съдията може да налага наказания, опи-
сани в чл.12.9, по възходяща степен на строгост.

Намесa: 12.7. Въвличане в нещо случващо се с цел повли-
яване на резултата. 

Направен, извършен, изигран ход: 1.1. Казваме, че да-
ден ход е „направен“, когато фигурата е преместена на 
новото си поле и ръката е пуснала фигурата, а ако има 
взета фигура, тя е била махната от дъската.

Натискане на часовника: 6.2.1. Действието натискане на 
копчето или лоста/кобилицата на шахматния часовник, 
което спира часовника на този състезател и стартира 
часовника на съперника му.

Неправилен (неправомерен) ход: 3.10.2. Позиция или 
ход, които са невъзможни според Правилника на шах-
мата.

Нормални средства: III.5. Игра с положителна настройка 
за победа; или позиция, в която има реален шанс за по-
беда, освен чрез падане на флага.

Нулева толерантност: 6.7.1. Когато състезателят е длъжен 
да пристигне на дъската си преди началото на кръга. 

Обяснение: 11.9. Състезателят е в правото си да получи 
разяснения относно Правилника. 

Организатор: 8.3. Лицето, отговорно за игровата зона, 
раз писанието, паричните награди, поканите, формата 
на състезанието и т.н. 

Отлагане: 8.1.2. Вместо да се изиграе наведнъж, партията 
временно се прекъсва и по-късно се продължава. 
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Отложен (Бронщайн) режим: 6.3.2 В режим time-delay 
и двамата състезатели получават „основно време за 
мислене“. Освен това всеки състезател получава и 
„фиксирано допълнително време“ за всеки ход. Отбро-
яването на основното време започва едва след изтичане 
на фиксираното допълнително време. Ако състезателят 
натисне часовника си преди изтичане на фиксираното 
допълнително време, основното му време за мислене 
остава непроменено, независимо каква част от фикси-
раното допълнително време е изразходвал.

Паднал флаг: 6.1. Когато времето, отредено на състезател, 
е изтекло.

Пат: 5.2.1. Когато състезател няма правомерен ход и царят 
му не е шах.

Пиес (touch move): 4.3. Ако състезател докосне фигура с 
намерение да я играе, той е длъжен да играе с нея.

Повторение: 5.2.1. 1. Състезател може да рекламира реми, 
ако еднаква позиция се получи три пъти; 2. Партията 
е реми, ако една и съща позиция се получи пет пъти.

Поле на произвеждане: 3.7.5.1. Квадратчето, на което 
пристига пешката, след достигане на най-отдалечения 
хоризонтал. 

Помощник: 8.1.6. Лице, което по различни начини може 
да съдейства за гладкото протичане на състезанието.

Поправям (j’adoube, I adjust): 4.2. Предупреждение, ко-
гато състезател иска да намести фигура, без непременно 
да възнамерява да играе с нея.

Правило на 50-те хода: 9.3.1. Състезател може да рекла-
мира реми, ако последните 50 хода, завършени и от 
двамата състезатели, не са включвали преместване на 
пешка или вземане.
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Правило на 75-те хода: 9.6.2. Партията е реми, ако по-
следните 75 хода, завършени и от двамата състезатели, 
не са включвали преместване на пешка или вземане.

Правомерен ход: Виж член 3.10.1. 
Предава се: 5.1.2. Когато състезател се отказва, вместо да 

продължи да играе до мат.
Предложение за реми: 9.1.2. Когато състезател предлага 

реми на съперника си. Отбелязва се на бланката със 
символ (=). 

Произвеждане: 3.7.5.3. Когато пешка стигне до най-
отдалечения хоризонтал и е заменена от нова дама, топ, 
офицер или кон от същия цвят. 

Разместване: 7.4.1. Поставяне или отместване на фигури 
от обичайните им места. Например, пешка от a2 на а4,5; 
топ частично между d1 и e1; легнала фигура; фигура 
паднала на земята.

Размяна: Когато фигура вземе противникова фигура със 
същата стойност и после тя самата е взета.

Регламент на състезанието: 6.7.1. На различни места в 
Правилника са предоставени опции. Регламентът тряб-
ва да постанови кои от тях са предпочетени. 

Резултат: 8.7. Обикновено резултатът е 1:0, 0:1 или Ѕ:Ѕ. При 
изключителни обстоятелства и двамата състезатели могат 
да загубят (чл. 11.8), или единият да получи Ѕ, а други-
ят 0. За неизиграни партии резултатите се отбелязват 
с +:– (Белите печелят служебно), –:+ (Черните печелят 
служебно), –:– (и двамата състезатели губят служебно).

Реми: 5.2. Когато партията завършва без победител.
Рокада: 3.8.2 Ход на царя в посока на топ. Нотация 0-0 за 

малка рокада, 0-0-0 за голяма рокада. 
Стаи за почивка: 11.2. Тоалетни, също и помещението за 

отдих на състезателите на световните първенства. 
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Съдия: Вж. Предговор. Лицето или лицата, отговорни за 
спазване на правилата на състезанието.

Съседна зона: 12.8. Зона, непосредствено до, но не част 
от, игровата зона. Например зоната, определена за 
зрителите.

Точкуване: 10. Обикновено състезателят получава 1 точка 
за победа, Ѕ точка за реми и 0 за загуба. Алтернативата 
е 3 за победа, 1 за реми и 0 за загуба.

Увреждане: 6.2.6. Състояние, физическо или психическо, 
при което състезател е частично или напълно възпре-
пятстван да извършва определени шахматни действия. 

Ускорен шахмат: А. Партия, при която времето за мислене 
на състезателите е над 10 и под 60 минути. 

Усмотрение на съдията. Съществуват приблизително 
39 случая в Правилника, при които съдията трябва да 
действа според своята преценка. 

Фигура: 2. 1. Една от 32-те фигурини на дъската. Или 2. 
Дама, топ, офицер или кон. 

Финал с бърза игра: III. Заключителната част от партията, 
в която състезателят трябва да направи неограничен 
брой ходове за ограничено време.

Флаг: 6.1. Приспособление, показващо изтичането на период.
Ход: 1.1 1. 40 хода за 90 минути означава 40 хода на всеки 

състезател. Или 2. „на ход“ се отнася до правото на 
състезателя да играе следващия ход. Или 3. Най-добрият 
ход на Белите се отнася за хода само на Белите. 

Хоризонтал: 2.4. Хоризонтален ред от осем квадратчета на 
шахматната дъска. 

Царски фланг: Вертикалната половина от дъската, върху 
която е царят в началото на партията. 
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Черни: 2.1. 1. Има 16 тъмнооцветени фигури и 32 полета, 
които наричаме черни. Или 2. Когато е с главна буква, 
се визира и състезателят с черните фигури. 

Честна игра: 12.2.1 Понякога съдията преценява дали Пра-
вилата са адекватни и позволяват на справедливостта 
да възтържествува. 

Шах: 3.9.1. Когато цар е под удар от една или повече про-
тивникови фигури. Нотация +. 

Шахмат 960: II. Вариант на шахмата, при който фигурите 
от крайния ред се разместват по един от 960-те възмож-
ни начини. 

Шахматен часовник: 6.1. Часовник с два циферблата, 
свързани един с друг.

Шахматна дъска: 1.1. Решетка 8х8 като в 2.1.




