ПЪРВА КУПА
ЗА УЧИЛИЩНИ ШАХМАТНИ ОТБОРИ
10-16 юли 2017 г.
Турнири за училищни/клубни шахматни отбори
U8, U10, U12, U14, U16

Св
Хотел „Корал“-Св.Св.Константин и Елена
Национална детска шахматна фондация „Морско конче”, Шахматен клуб „Веселин
Топалов 2006” и Община Варна канят училищни/клубни шахматни отбори за участие в
турнир „Първа купа на училищни/клубни шахматни отбори“, който ще се проведе в
хотел„Корал” от 10 до 16 юли 2017 г.
1. УЧАСТИЕ
1.1. Може да се участва с неограничен брой училищни/клубни шахматни отбори във
всяка от категориите.
1.2. Всеки отбор се състои от четири състезатели плюс една резерва.
1.3. Всеки отбор има един ръководител на делегацията (треньор/учител).
1.4. Право на участие имат състезатели (момчета и момичета), както следва.
 U8 родените след 1 януари 2009
 U10 родените след 1 януари 2007
 U12 родените след 1 януари 2005
 U14 родените след 1 януари 2003
 U16 родените след 1 януари 2001
2. ПРОГРАМА
Дата

Ден

10 юли

Понеделник

11 юли
12 юли
13 юли
14 юли
15 юли
16 юли

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

Час

Кръг

09:00-14:00
15:00
16:00

Настаняване и регистрация
Откриване на турнира
Първи кръг

16:30
16:30
16:30
09:30
09:30
14:00
18:00

Втори кръг
Трети кръг
Четвърти кръг
Пети кръг
Шести кръг
Седми кръг
Награждаване на победителите и
Тържествено закриване на турнира
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3. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
3.1. Регистрационният формуляр се попълва от училищната/клубната администрация и
се изпраща по имейл на Организационния комитет до 30 април 2017 г.
3.2. Заедно с Регистрационния формуляр трябва да се изпратят и актуални фотографии
на участниците и кратка информация за отбора.
4. СИСТЕМА НА ПРOВЕЖДАНЕ
4.1.Турнирите се провеждат по швейцарска система в 7 кръга. Играе се по правилата на
ФИДЕ. Контролата за игра е 90 минути на състезател до края на партията плюс 30
секунди на ход.
4.2.Турнирът е регистриран във ФИДЕ и има квалификационно значение.
5. НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА
Настаняването и храненето на участниците и придружаващите лица ще бъде в
официалните турнирни хотели: „Корал“ и Дом на учените
Корал

Дом на учените

Пакет за легло в
двойна стая
До 15.99 възрастен

Пакет за
единична
стадвоя

Трети човек- до
15.99 в двойна стая

420(70) 480 (80)

540(90)

372(62)

384(64) 420(70)

516(86)

360(60)

Деца до 4 години се настаняват безплатно

Резервациите се осъществяват чрез организационния комитет чрез сайта на турнира
www.chessvarna.org
Желаещите да бъдат настанени в хотела, трябва да направят своята заявка за
настаняване и участие
до 30 април 2017
Резервирането на хотела е валидно при превеждане чрез банков превод на 50% от
общата сума най-късно до
15 май 2017
Краен срок за заплащане на такса за участие 50% от настаняването – до 31 май 2017
6. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
6.1. Всеки отбор заплаща регистрационна такса за участие 200 лева.
6.2. Разходите за транспорт, ако е необходим, от Аерогарата, Жп/Автогарата до хотела и
обратно са 100 лева за отбор от 4 състезатели плюс 25 лева за резервата и 30 лева за
ръководител или придружаващо лице.
6.3. Посочените суми – турнирна такса,
за настаняване и храна трябва да бъдат
внесени по следната банкова сметка.
Юробанк И Еф Джи България АД
ФЦ-Чаталджа-Варна –
Адрес: бул. Осми Приморски полк100
Банков код: BORD 08634814
IBAN: BG 63 BPBI 7945 1064231201
Сдружение ШК “Веселин Топалов 2006”
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6.4. Отбори настанени извън официалните хотели заплащат допълнително 50%
върху основната регистрационна такса.
7. НАГРАДИ
7.1. Отборът-победител във всяка възрастова група поучава званието Притежател на
първа купа на училищните шахматни отбори за 2017 г. и Участие в турнира за „
Втора европейска купа.“ през 2018 без турнирна такса
7.2. Отборите, заели първо, второ и трето място получават купи, а състезателите златни, сребърни и бронзови медали и грамоти.
8. КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ
Директор на турнира:
Борис Христов
Тел/факс: +359 52 642877
моб. +359 88 60 25 403
e-mail: chessvarna@abv.bg,
Главен съдия: Илияна Полендакова- Международен съдия
Официален сайт на турнира: wwwchessvarna.org
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