МЕЖДУНАРОДЕН
ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ
„КРИЛЕ НА ИНТЕЛЕКТА“
1.
2.
3.
4.

ТУРНИРИ ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ – до 6, 8, 10, 12,14 години.
БЛИЦ ТУРНИРИ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
СЕМЕЕН ТУРНИР – 6 и 8 години
ТУРНИР ПО ТАНДЕМШАХ – 10, 12 и 14 години.

Турнири
Турнир A*
Турнир B*
Турнир C

Турнир А
Турнир В
Турнир C

Участници

Контрола

Система

Юноши и девойки родени след
01.01.2003г. (U12 , U14)
Деца родени след 01.01.2007г.
(U10) с рейтинг до 1599
Деца родени след 01.01.2009г.
(U06, U08)
Блиц за малки и големи
Открит турнир – за всички
възрасти
Деца родени след 01.01.2007г.
(U10)
Деца родени след 01.01.2009г.
(U06, U08)
Тандемшах
Деца родени след 01.01.2003г.
(U10, U12, U14)
Семеен турнир
Деца родени след 01.01.2009г.
(U06, U08)

60 минути + 30
секунди на ход
50 минути +10
секунди на ход
50 минути +10
секунди на ход

Швейцарска в 6
кръга

3 минути + 2
секунди на ход
3 минути + 2
секунди на ход
3 минути + 2
секунди на ход

Швейцарска в 7
кръга

3 минути + 2
секунди на ход

Швейцарска в 6
кръга

3 минути + 2
секунди на ход

Швейцарска в 6
кръга

Швейцарска в 6
кръга

*Турнирите по стандартен шахмат А и В важат за международен рейтинг.

Организаторите запазват право на наложителни промени в регамента.
Право на участие имат всички желаещи, заплатили съответната турнирна такса и одобрени
от директора на турнира.
Всеки състезател попълва анкетна карта, в която заявява в коя възрастова група/пол ще се
състезава за всеки турнир поотделно и получава класиране и награда само в тази възрастова
група.
В Семейният турнир възрастовата група на отбора се определя от възрастовата група на
детето.
В турнирът по Тандемшах възрастовата група на отбора се определя от възрастовата група
на по-голямото дете.

ПРОГРАМА ЗА ТУРНИР А
Дата и ден
03.11.2017 г.
петък

04.11.2017 г.
събота
05.11.2017 г.
неделя

Час
09:00–10:15
10:30
11:00
14:00
17:30
09:00
13:00
17:30
08:30
12:00
16:00

Програма
Регистрация
Техническа конференция
Кръг 1
Кръг 2
Тандемшах (Bughouse)
Кръг 3
Кръг 4
Блиц за малки и големи
Кръг 5
Кръг 6
Закриване на фестивала

ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРИ B И C
Дата и ден
03.11.2017 г.
петък

04.11.2017 г.
събота
05.11.2017 г.
неделя

Час
09:00–10:15
10:30
11:00
14:00
17:30
09:00
11:15
17:30
09:30
12:00
16:00

Програма
Регистрация
Техническа конференция
Кръг 1
Кръг 2
Семеен шах
Кръг 3
Кръг 4
Блиц за малки и големи
Кръг 5
Кръг 6
Закриване на фестивала

ТУРНИРНА ТАКСА: Tурнири по стандартен шах А, B и С: 35 лева
Блиц за малки и големи: 15 лева
Тандемшах и Семеен шах: 10 лева на отбор
Играчи направили заявка след 29.10.2017г. заплащат допълнително двойна такса.

НАГРАДИ:
ТУРНИРИ ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ:
Турнир A: (момичета и момчета до 12 и 14 години)

Победителят получава купа, медал и парична награда от своята възрастова група.
Призьорите в различните възрастови групи (отделно за момичета и момчета)
получават следните награди:
Iво място – златен медал и 100 лева.
IIро място – сребърен медал и 60 лева.
IIIто място – бронзов медал и 40 лева.
Турнир B: (момичета и момчета до 10 години)

Победителят получава купа, медал и парична награда от групата си /момче –
момиче/. Призьорите в различните групи (отделно за момичета и момчета)
получават следните награди:
Iво място – златен медал и 100 лева.
IIро място – сребърен медал и 60 лева.
IIIто място – бронзов медал и 40 лева.
Турнир C: (момичета и момчета до 6 и 8 години)

Победителят получава купа,медал и предметна награда. Класиралите се на Iво,
II и IIIто място в категорията до 6 и 8 години (отделно за момичета и момчета)
получават медал и предметна награда.
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧАВАТ НАГРАДИ НА ЗАКРИВАНЕТО НА
ФЕСТИВАЛА И МНОГО „ИЗНЕНАДИ“ ПО ВРЕМЕ НА КРЪГОВЕТЕ.
БЛИЦ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
Парични награди в Турнир А:
Iво място
–
150 лева.
ро
II място –
100 лева.
то
III място –
70 лева.
то
IV място –
50 лева.

Vто място –
VIто място –
VIIто място –
VIIIто място –

40 лева.
40 лева.
30 лева.
30 лева.

Призьорите в различните възрастови групи U06, U08, U10, U12 и U14 (отделно за
момичета и момчета) получават медали.
СЕМЕЕН ТУРНИР
Призьорите в различните възрастови групи U06 и U08 получават медали.
ТУРНИР ТАНДЕМШАХ
Призьорите в различните възрастови групи U10, U12 и U14 получават медали.
Организаторите предвиждат много забавления и преговарят със спонсори за
още много награди, които ще бъдат обявени допълнително.

НАСТАНЯВАНЕ: Гранд хотел Пловдив*****
Преференциални цени за участниците и придружителите в Шахматния Фестивал:
• единична стая – 32.00 лв - без включена закуска
• двойна стая – 40.00 лв - без включена закуска
• тройна стая – 60.00 лв - без включена закуска
По желание може да се доплати закуска – по 12 лв. на човек на ден.
Заявки за хотел се правят само чрез организаторите.
Настаняването в Гранд хотел Пловдив е гарантирано за направилите заявки до
29.10.2017г.
ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:
Илияна Полендакова: тел. +359888578780; е-mail: chessclub.plovdiv@abv.bg

БЛИЦ ТУРНИР ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
04.11.2017г. – ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ
ЧАСТ ОТ

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ
„КРИЛЕ НА ИНТЕЛЕКТА“
БЛИЦ ТУРНИР ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – РАЗДЕЛЕН Е НА ТРИ ПОДТУРНИРА:

Турнири
Турнир А
Турнир В
Турнир C

Участници
Открит турнир – за всички
възрасти
Деца родени след 01.01.2007г.
(U10)
Деца родени след 01.01.2009г.
(U06, U08)

Контрола
3 минути + 2
секунди на ход
3 минути + 2
секунди на ход
3 минути + 2
секунди на ход

Система
Швейцарска в 7
кръга
Швейцарска в 6
кръга
Швейцарска в 6
кръга

Организаторите запазват право на наложителни промени в регамента.
Право на участие имат всички желаещи, заплатили съответната турнирна такса и одобрени
от директора на турнира.
Всеки състезател попълва анкетна карта, в която заявява в коя възрастова група/пол ще се
състезава за всеки турнир поотделно и получава класиране и награда само в тази възрастова
група.

ДАТА И МЯСТО: 04.11.2017г. – зала МОСКВА – ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ, ГРАД
ПЛОВДИВ
ТУРНИРНА ТАКСА: 15 лева
ПРОГРАМА:
-

Записване до 16.30 часа на 04.11.2017г. – за всички турнири
Техническа конференция – 17:00 часа – за всички турнири
Начало на първи кръг – 17:30 часа – за всички турнири
Закриване и награждаване – веднага след свършването на кръговете

НАГРАДИ:
Парични награди в Турнир А:
Iво място
–
150 лева.
Vто място –
40 лева.
ро
то
II място –
100 лева.
VI място –
40 лева.
то
то
III място –
70 лева.
VII място –
30 лева.
то
то
IV място –
50 лева.
VIII място –
30 лева.
Призьорите в Турнирите „А“, „В“ и „С“, в различните възрастови групи U06, U08,
U10, U12 и U14 (отделно за момичета и момчета) получават медали.
Организаторите предвиждат много забавления и преговарят със спонсори за
още много награди, които ще бъдат обявени допълнително.

НАСТАНЯВАНЕ: Гранд хотел Пловдив*****
Преференциални цени за участниците и придружителите в Шахматния Фестивал:
• единична стая – 32.00 лв - без включена закуска
• двойна стая – 40.00 лв - без включена закуска
• тройна стая – 60.00 лв - без включена закуска
По желание може да се доплати закуска – по 12 лв. на човек
Заявки за хотел се правят само чрез организаторите.
Настаняването в Гранд хотел Пловдив е гарантирано за направилите заявки до
29.10.2017г.
ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:
Илияна Полендакова: тел. +359888578780; е-mail: chessclub.plovdiv@abv.bg

