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ТУРНИР „КУПА ТРИМОНЦИУМ“ 

ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ ***** 

 

ТУРНИРЪТ КУПА „ТРИМОНЦИУМ“ Е ЧАСТ ОТ 
МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ ВКЛЮЧВАЩ: 
 

1. МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „КУПА ТРИМОНЦИУМ“ 
2. БЛИЦ ТУРНИР ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ 
3. ТУРНИР „КУПА МЕЛОР“ – УСКОРЕН ШАХ 
4. ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЧКА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ 
5. ИНИЦИАТИВА „ОПОЗНАЙ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ“ 
6. ФУТБОЛЕН ТУРНИР 

 
 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА: 
 
                          



Фестивалът се открива  
с турнир „ Купа Тримонциум“ 
29.10.2016г. /събота/ 
09:00 - Техническа конференция за „ Купа Тримонциум“   и НИК -16,18 и 20г.      
09:30 – I кръг - „ Купа Тримонциум“ 
09:30 – I кръг – НИК юноши и девойки 16,18 и 20г. 
12:30 – II кръг - „ Купа Тримонциум“    
16:30 – II кръг – НИК юноши и девойки 16,18 и 20г                                         
16:30 - III кръг - „ Купа Тримонциум“ 
 
30.10.2016г. /неделя/                                
09:00 – IV кръг  - „ Купа Тримонциум“   
09:00 – III кръг – НИК юноши и девойки 16,18 и 20г                                       
12.00-12.20 – Творческа работилница за малки и големи 
14:00 – V кръг  - „ Купа Тримонциум“    
14:00 – IV кръг – НИК юноши и девойки 16,18 и 20г                                       
18:30 – Блиц турнир за малки и големи       

 
31.10.2016г./понеделник/ 
08:30 – VI кръг - „ Купа Тримонциум“ 
09:00 – V кръг – НИК юноши и девойки 16,18 и 20г 
12.00-12.20 – „Опознай своите възможности“ 
13:30  – VII кръг - „ Купа Тримонциум“ 
14:00 – VI кръг – НИК юноши и девойки 16,18 и 20г 
17:00 – Турнир по футбол 
 
01.11.2016г./вторник/ 
09:00 – Купа „МЕЛОР“- международен турнир по ускорен шах 
15:30 – Награждаване на победителите /от всички турнири/ 

 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ШАХМАТНИЯТ ФЕСТИВАЛ: Имат всички 
участници родени след 31 декември 2001 г., с международен рейтинг под 2200 и 
заплатили такса 65 лв., което им дава право на участие в Купа „МЕЛОР“, Блиц 
Турнир, „Творческа работилничка за малки и големи“, инициатива „Опознай 
своите възможности“  и БОНУС – БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТУРНИР „КУПА ТРИМОНЦИУМ“  

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРНИР „КУПА 

ТРИМОНЦИУМ“: 
 



В ТУРНИРА МОГАТ ДА УЧАСТАТ: Всички момичета и момчета във 
възрастови групи до 6, 8, 10, 12, 14 години, родени след 31 декември 2001 г., с 
международен рейтинг под 2200. 
МЯСТО ЗА ИГРА: Пловдив, Гранд хотел Пловдив***** / Новотел Пловдив/ 
ТУРНИРЪТ Е РАЗДЕЛЕН НА: 
Турнир „А“ за момичета и момчета до 10, 12 и 14 г., родени след 31.12.2001г. 
Турнир „В“ за момичета и момчета до 6 и 8 г., родени след 31.12.2007г. 
ВАЛИДНОСТ НА ТУРНИРА: 
Турнир „А“ ще важи за български и международен рейтинг по класически шах 
Турнир „В“ ще важи за български рейтинг по класически шах 
КОНТРОЛА И СИСТЕМА ЗА ИГРА: Времето за игра е както следва:  
Tурнир А и В: 60 минути плюс 30 секунди. Швейцарска система в 7 кръга.  
 
НАГРАДИ:  
Паричните награди не се делят и са гарантирани при минимум 15 участника в 
група. 
Турнир „А“ за момичета и момчета до 10, 12 и 14 години 
Победителят в турнир „А“ получава купа „Tримонциум” и 200 лв. Призьорите в 
различните възрастови групи до 10, 12, 14 (отделно за момчета и момичета) 
получават следните награди: Iво място – златен медал и 100лв., IIро място – 
сребърен медал и 60 лв., III то място – бронзов медал и 40 лв. 
Всички участници в турнира получават сертификат, предметна награда и много 
„изненади“ по време на кръговете. 
 
Турнир „В“ за момичета и момчета до 6 и 8 години 
Победителят в турнир „В“ получава велосипед. Класиралите се на Iво-III то място 
в категорията до 6 и 8 години (отделно за момичета и момчета) получават медал 
и предметна награда.  
Всички участници в турнира получават сертификат, предметна награда и много 
„изненади“ по време на кръговете. 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Имат всички участници в Шахматният Фестивал 
 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ШАХМАТНИЯТ ФЕСТИВАЛ: 
 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА: 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. 
 



ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВЪВ ФУТБОЛНИЯТ ТУРНИР: Всеки отбор 
заплатил турнирна такса 25 лв. Отборът се състои от 6 играчи от един или два 
шахматни клуба. Всеки отбор може да включва неограничен брой резерви, като 
за всяка резерва се доплащат 5 лв. Футболният турнир ще се състои на малки 
вратички на открити терени – изкуствена трева - в новият Младежки център на 
Гребна база - Пловдив. Организаторите ще осигурят специален транспорт до 
мястото за игра. Награди – I-во място – футболна купа и златни медали за 
целият отбор, II-ро място – сребърни медали за целият отбор, III-то място – 
бронзови медали за целият отбор. Специални награди за най-добър вратар, 
защитник, голмайстор и др. 
Всички участници във футболният турнир ще получат сувенир.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУПА МЕЛОР И БЛИЦ ТУРНИРА е публикувана 
отделно за всеки турнир на официалният сайт на БФШ. 
 

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЧКА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – има 
състезателен характер – ще бъдат наградени най-добрите творби. 
ОПОЗНАЙ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ – няма състезателен характер – 
резултатите ще бъдат индивидуално съобщавани на всеки участник. 
 
НАСТАНЯВАНЕ: ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ /бивш Новотел Пловдив/ 
Преференциални цени само за участници и придружители в Шахматният 
Фестивал: 
� Легло в двойна стая – 18 лв. – без включена закуска 
� Единична стая – 30 лв. – без включена закуска 

Заявки за хотел се правят само чрез организаторите. 
ОРГАНИЗАТОРИТЕ запазват право на наложителни промени в регламента. 
ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:  
Илияна Полендакова: тел. +359888578780; http://www.chessclubplovdiv.com/   
/меню контакти – обратна връзка/  e-mail:  chessclubplovdiv@abv.bg  
 
INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT  
29.10 – 01.11.2016 
Plovdiv, Bulgaria 
 
Event from the International Chess Festival 
 
ORGANIZED BY: 
Chess Club “Plovdiv” 
Plovdiv Municipality  
Bulgarian Chess Federation  
 



 
PLACE AND VENUE: Plovdiv, Bulgaria, Grand Hotel Plovdiv /Novotel Plovdiv/ 
 
THE TOURNAMENT IS DEVIDE IN TWO CATEGORIES:  

Tournament “A” – for boys and girls up to 10,12 and 14 years of age, born after 31 of 
December 2001. 
 

 Tournament “B” – for boys and girls up to 6 and 8 years of age, born after 31 of 
December 2007.  

• Tournament “A is valid for international FIDE rating and Bulgarian rating.  
• Tournament “B” is valid only for Bulgarian rating. 

REGULATIONS:  Time control is 60 minutes +30 sec. per move, Swiss system in 7 
rounds.  

PRIZE FUND:  

The prizes can’t be shared and they are granted with minimum of 15 participants per 
age group. 

 Tournament “A”:  

                            The Winner  in the tournament “A”– “Trimontsium” Trophy + 200BGN  

In every group age:  

                           1st place – Gold Medal and 100GBN 

                           2nd place – Silver Medal and 60BGN 

                           3rd place – Bronze Medal and 40BGN 

Every participant will receive Participation Certif icate, Special Gift and many 
surprises during the rounds.    

 Tournament “B”:  

                   The Winner  in the tournament “B” will receive a bicycle. 

 

 In every group age:    1st place – Gold Medal + Gift 

                                         2nd place – Silver Medal + Gift 

                                         3rd place – Bronze Medal + Gift 

 

PROGRAMME OF THE CHESS FESTIVAL:  



 
29.10.2016 /Saturday/ 
09:00 – Technical meeting 
19:30 – Round 1 of “Trimontsium” Cup  
12:30 – Round 2 of “Trimontsium” Cup 
16:30 – Round 3 of “Trimontsium” Cup 
 
30.10.2016 /Sunday/ 
09:00 – Round 4 of “Trimontsium” Cup 
12:00 – 12:20 “Creative Workshop for Kids & Family” 
14:00 – Round 5 “Trimontsium” Cup 
18:30 – Blitz Tournament 
 
31.10.2016 /Mondey/ 
08:30 – Round 6 “Trimontsium” Cup 
13:30 – Round 7 “Trimontsium” Cup 
17:00 – Football Tournament 
 
01.11.2016 /Tuesday/ 
09:00 – “MELOR” Cup 
15:30 – Closing ceremony of the Chess Festival 
 
   Every participant will receive Participation Certificate, Special Gift and many 
surprises during the rounds.    

MAINE RULES OF THE CHESS FESTIVAL: 

• Participation:  In the Chess Festival everybody born after 31st of December 2001 
with FIDE rating under 2200 has the right to participate with and entry fee of 35 
euro. 

• The tournament is valid for international FIDE rating  

• Events: The entry fee include participation in Cup “MELOR”, Blitz Tournament, 
Initiation “Get to know your potential”, “Creative Workshop for Kids & Family” and 
FREE ENTRY in the International Chess Cup “Trimontsium”.  

 
FOOTBALL TOURNAMENT: The football tournament has e entry fee of 14 euro per 
team.   

• Every team consists of five players. Four of them should be registered for the same 
chess club and only the 5th one can be from any other club.  

• Every team can have as many substitutions as they want but they must be registered 
from the same club as the other participants. Entry fee per substitution is 2 euro. 

• The football tournament will be held in a Sports Hall and on small football gates.  
• Special transport will be organized from the Hotel to the Sports Hall 
• Prizes: 1st place – Football Trophy and set of gold medals.  

             2nd place – Set of silver medals 
             3rd place – Set of bronze medals.  
             Souvenirs for every team.  



 
MORE INFORMATION ABOUT CUP “MELOR”: More information you can find on the 
official web page of the Bulgarian Chess Federation    http://chessbg.com/ 
 
“CREATIVE WORKSHOP FOR KIDS & FAMILY”:  There are special prizes for the 
best works created in our little Workshop.  
 
“GET TO KNOW YOUR POTENTIAL”: There is no competitive spirit. The result will 
be given directly to the participant 
 
ACCOMMODATION: Grand Hotel Plovdiv /Novotel Plovdiv/. The preferential prizes 
are only for participants and their companions in the Chess Festival: 

• Bed in double room – 9 euro 
• Single room – 15 euro 
• All the reservation must be made only through the organization 

team. 
• The prize does not include breakfast.  

CONTACTS: Iliana Polendakova, +359 888578780, http://www.chessclubplovdiv.com/; e-
mail: chessclubplovdiv@abv.bg  

 


