
До  

Управителния съвет на БФШ 1928 

Копие 

до ШК „Локомотив“ - София 

 

 

ОТГОВОР  

на Временната съдийска комисия към БФШ 1928 

на жалбата на ШК „Локомотив“ - София за съдийски нарушения в турнира  

„Отборна купа за мъже "Ропотамо" 31.05-06.06.2019, Приморско“ 

 

На 05.06.2019 г. в БФШ 1928 е постъпила жалба от ШК „Локомотив“ – София, 

който е допуснат от организаторите като участник в турнира и като такъв реагира на 

съдийски нарушения на правилата на ФИДЕ на турнира „Отборна купа за мъже 

"Ропотамо" 31.05-06.06.2019, Приморско“ с гл. съдия Д. Илчев, международен съдия и 

зам. гл. съдия Георги Бедников, съдия на ФИДЕ.  

Съдиите не са определени от Временната съдийска комисия, нито са  съгласувани 

с нея и тя не може да носи отговорност за действията им. 

Турнирът е регистриран в срок за изчисляване на рейтинг на ФИДЕ след подадена 

заявка от организатора ШК „Бургас 64“ от Живко Жеков на 18.02.2019 г. 

Жалбоподателите твърдят, че гл. съдия Д. Илчев е нарушил правилата на ФИДЕ, като 

след техническата конференция е променил вече приет основен тимов лист на отбора на 

ШК „Силистра“ – Силистра, като в него са добавени състезателите FM Лъчезар Йорданов 

и IM Валентин Панбукчиян. Жалбоподателите са изразили пред главния съдия своето 

несъгласие, но резултат не е имало. Отборът на „Локомотив“ – София е напуснал 

турнира, поради неспазване на правилата на ФИДЕ, независимо че е спечелил срещата 

си от първия кръг. 

Междувременно, извън турнира, се е случил неприятен инцидент – дъщерята на 

участник в турнира е получила обгаряне при независещи от нея обстоятелства. По този 

повод изказваме нашето най-искрено съчувствие и пожелание за скорошно 

възстановяване! Този инцидент е принудил бащата на детето Н. Найденов да напусне 

турнира след като е изиграл партията си от първия кръг. Съдиите на турнира не са 

намерили подходящо решение за справяне с възникналата ситуация и се е създал 

конфликт. 

След подадената жалба, гл. съдия Д. Илчев изпраща, избирателно, само на някои 

членове на Временната съдийска комисия, имейл съдържащ копия на жалбата и на три 

еднотипно написани становища подписани от него, Турнирния комитет, макар и без един 

подпис, и от отборите на гр. Силистра. Препратихме тези становища на 

жалбоподателите, за да се запознаят с тях и GM Крум Георгиев по телефона от чужбина 

обясни, а GM Петър Великов и IM Огнян Тодоров заявиха в писмена форма категорично, 

че след техническата конференция главният съдия Д. Илчев е направил промяна на 

основните тимови листи и че не е имало никакво решение на Турнирния комитет по този 

въпрос. Допълнителната промяна на основния тимов лист потвърдиха и други участници 

в турнира - GM Крум Георгиев,  GM Васил Спасов и GM Ивайло Енчев в тяхното 

Становище от 29.06.2019 г. 

Истината е само една и при наличието на голям брой участници тя не може да се 

подмени или скрие. 



Временната съдийска комисия, след като се запозна с цялата налична 

информация, включваща жалбата на „Локомотив“ – София, поканата за отборната купа, 

всички становища, писмени и устни отговори на жалбоподателите, както и на участници 

в турнира, TUTX файла от програмата Swiss-Manager, свален от Chess-results.com на 

30.06.2019 г., след отказа на главния съдия да отчете турнира, и установи следното: 

1. След техническата конференция на турнира, гл. съдия е направил 

промяна на приет вече основен тимов лист на отбор, което е нарушение на 

правилата на ФИДЕ и което е причината отборът на „Локомотив“ – София да 

напусне турнира. 

2. Преди началото на петия кръг, от общо седем, гл. съдия Д. Илчев 

изненадващо съобщава на участниците, че турнирът няма да важи за 

рейтинг, въпреки че той е регистриран във ФИДЕ за изчисляване и това е 

записано в поканата за турнира. Това също е нарушение на правилата на 

ФИДЕ. 

3. И нещо невероятно! В крайния TUTX файл от компютърната програма 

Swiss-Manager на турнира гл. съдия Д. Илчев представя НЕВЕРНИ, 

ПОДМЕНЕНИ РЕЗУЛТАТИ.  

В началото на турнира в TUTX файла бяха отразени всички реални 

резултати от изиграните партии и след това изненадващо, някои от тях са 

заменени със служебни, което е съвсем необяснимо и абсурдно. Например, 

отборът на „Локомотив“ – София няма седем служебни загуби, а има една 

победа от реално изигран мач и 6 служебни загуби, а отборът на „Хармония“ 

– Шабла няма служебна победа срещу „Локомотив“ – София, а е загубил от 

него мача си с резултат 1,5:2,5!  

Турнирният файл не може да бъде използван за изчисляване на рейтингите, 

тъй като липсват резултатите от реално изиграните партии. 

Всеизвестно е, че основното задължение на гл. съдия е да регистрира 

точните резултати в едно състезание, а тук те са подменени с неверни! 

Ако гл. съдия познаваше достатъчно компютърната програма Swiss-

Manager, той трябваше в TUTX файла на турнира да въведе едновременно и 

реалните и служебните резултати, като се спазят всички правила и изисквания 

на ФИДЕ, но уви, той не е знаел как да направи това… 

4. След завършването на турнира, главният съдия не е изпратил на БФШ 1928 

TUTX файла от програмата Swiss-Manager, класирането и регламента на 

турнира. Такава информация не е изпратена и на рейтинг администратора на 

федерацията, въпреки определения седемдневен срок… 

Независимо от многократните напомняния за това от страна на 

федерацията и от рейтинг администратора, главният съдия демонстративно 

и упорито отказва да изпрати необходимата информация за отчитане на 

проведения турнир. 

 

В заключение Временната съдийска комисия взе следните решения: 

• поради изброените по-горе нарушения на правилата на ФИДЕ и поради 

пропуснатия срок, след отказа на гл. съдия да отчете състезанието, този 

турнир НЕ ВАЖИ за изчисляване на рейтинг, независимо, че се 

ощетяват състезатели, които са повишили своя рейтинг, някои от тях с 30 



точки, и независимо от последствията за неотчетения във ФИДЕ, но 

заявен за изчисляване турнир. 

• като проява на колегиалност, проблемите и грешките на турнира да 

останат само като наша вътрешна информация и да не се информира 

ФИДЕ за извършените нарушения с цел запазване на авторитета на 

българския шахмат. 

• този турнир ни дава основание да препоръчаме на участниците и 

организаторите, някои от които имат високи съдийски категории, да не 

стоят безучастни, когато забележат очевидни сериозни съдийски 

затруднения или нередности, и ако знаят какво и как трябва да се направи, 

да окажат помощ като посъветват главния съдия.  

• предлага на Управителния съвет на БФШ 1928 да прецени дали да 

бъде сезирана „Комисия по етика и борба с измамите“.  

  

Приложения:  

1. Жалба на отбора на ШК Локомотив - София. 

2. Поканата за отборната купа. 

3. Становище на главния съдия на турнира. 

4. Становище на Турнирния комитет. 

5. Становище на отборите от гр. Силистра. 

6. Отговор от IM Огнян Тодоров. 

7. Отговор от GM Петър Великов. 

8. Становище на GM Крум Георгиев,  GM Васил Спасов и GM Ивайло Енчев. 

9. TUTX файл от програмата Swiss-Manager, свален от Chess-results.com на 

30.06.2019 г., след отказа на главния съдия да отчете турнира. 

 

Отговорът на Временната съдийска комисия на БФШ 1928 на жалбата на ШК 

„Локомотив“ - София за съдийски нарушения в турнира „Отборна купа за мъже 

"Ропотамо" 31.05-06.06.2019, Приморско“ е приет единодушно на заседание на 

Временната съдийска комисия с Протокол № 4 от 02.07.2019 г.  

 

Временна съдийска комисия на БФШ 1928: 

Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ 

Илияна Полендакова, международен съдия на ФИДЕ 

Радислав Атанасов, международен съдия на ФИДЕ 

Ружка Генова, международен съдия на ФИДЕ 

Милен Петров, международен съдия на ФИДЕ 

Иван Стойнов, международен съдия на ФИДЕ 

            Димитър Янев, национален съдия 

 

 

02.07.2019 г. 

 

 


