VI - МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ
„ИНТЕЛЕКТИ НА СВЕТА”

РЕГЛАМЕНТ
1. ОРГАНИЗАТОРИ:
ЦСО - ШК Енергия 21 гр. Добрич, БФШ.
В световно известният черноморски курорт Албена на България в област Добрич от
14.06.2017 г. ден на пристигане до 28 юни 2017 г. ден на заминаване се провежда
МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ „ИНТЕЛЕКТИ НА СВЕТА”.
Целта на фестивала е чрез шахматната игра да се създаде средище за общуване на
любознателни деца от България и други страни. С играта децата тренират своята
концентрация, търпеливост, упоритост, памет, интуиция и решителност; развиват
чувство за творческо и креативно мислене; умения да мислят самостоятелно и след
анализ да намират решения в сложни позиции - подобни на конфликти от живота.
Играе се с електронни часовници и шах комплекти „Стаунтон” на организаторите.
Фестивала има две програми:
Състезателна
- с турнири, мачове, конкурси и сеанс.
Образователна - с допълнително групово и индивидуално обучение.

Място:
к.к. Албена
Период:
14.06 - 28.06.2017 г.
График:
Състезателна програма
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Откриване
2. ШАХМАТНА
ВИКТОРИНА.
3. МЕЖДУНАРОДЕН
ОПЕН - КЛАСИК
«СВЯТ БЕЗ ВОЙНИ»
4. МЕЖДУНАРОДЕН
OПЕН - КЛАСИК
«ИНТЕЛЕКТИ НА
СВЕТА»

5. МЕЖДУНАРОДЕН
ТУРНИР «НАДЕЖДИ»

6. МЕЖДУНАРОДЕН
ТУРНИР «ЖЮНИОР»

7. ОПЕН - БЛИЦ
«ЗЛАТНА ДОБРУДЖА»

8. КОНКУРС –
ЗАДАЧИ И ЕТЮДИ.
«ЧЕРНОМОРСКИ
ВЪЛНИ»

9. НАГРАДИ.
Закриване.

По време на състезателната програма се организират допълнително фотоконкурс и
мач по плажен футбол.
Организаторите си запазват правото на изменения при необходимост в
графика и в регламента на състезателната програма.

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
СЪБИТИЯ

МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОК

1.
МАЧ - СЕАНС
Участниците в сеанса се регистрират със заявка до
организаторите. Капитанът - треньор на всеки отбор
изнася сеанс на 4-те участника от противниковия отбор.
Класиране на отборите: победа в сеанса – 3 точки,
равенство – 1 точка, загуба – 0 точки. При равенство на
точките преимущество има отбора, с по - висок резултат
от набраните точки по - дъски. С купа се награждава
отбора – победител, с медали за 1, 2, 3 място
състезателите от отборите класирани в челната тройка.

15.06.2017 Г.
По отделен регламент !

Хотел 3*Магнолия
16.06. 2017 г. от 14:00 часа
Откриване на фестивала
2. ШАХМАТНА ВИКТОРИНА.
Участниците се определят с предварителни заявки до
организаторите. Време за решаване на заданията един
час. КЛАСИРАНЕ: индивидуално – по пол и възраст до 8, 10,
12, 14, 16 г. Награда се дава, ако се реши не по-малко от
50% от заданието. Отборното класиране е сума от резултати
на 6 участници от клуб в личното класиране. Медали за 1, 2, 3
място в лично класиране и купа за отбор-победител.

3. МЕЖДУНАРОДЕН ОПЕН «СВЯТ БЕЗ ВОЙНИ»
- валиден за рейтинг на ФИДЕ класически шахмат !

Участниците се записват с предварителни заявки до
организаторите. Играе се по швейцарска система в 6 кръга.
Контрола за игра 60 мин. + 30 сек. за всеки ход на състезател.
Срещи между състезатели от един клуб не се допускат.
КЛАСИРАНЕ: общо; индивидуално – по пол и възраст до 8, 10,
12, 14, 16 г., при участници в категория по-малко от 6, се
награждава само победителя; отборно – сума от 5 най-добри
индивидуални резултата, на състезателите на отбора.
НАГРАДИ Състезател и отбор на 1 - място получават купа.
Медали и грамоти за 1, 2, 3 място в индивидуалното класиране.
НАГРАДЕН ФОНД - 1000 лв. за участниците във фестивала
Индивидуално класиране - 1.160 2.100 3.80 4.70 5.50. 6.40
Отборно класиране
- 1.250 2.150 3.100

4.МЕЖДУНАРОДЕН ОПЕН«ИНТЕЛЕКТИ НА СВЕТА»
- валиден за рейтинг на ФИДЕ класически шахмат!
Участниците се регистрират с предварителни заявки.
Играе се по швейцарска система в 7 кръга. Контрола за
игра 90 мин. + 30 сек. за ход на състезател.
КЛАСИРАНЕ: общо; индивидуално - по пол и възраст до
10,12,14,16 г. Допускат се участници с международен
рейтинг ≤1600 или без рейтинг. Купа за победител,
медали и грамоти за 1, 2, 3 място. Закъснение – 30 мин.
Класиране по точки, с допълнителни показатели.
Информация в www.chess–results.com, www.chess.bg.com
и други.

Хотел 3*Магнолия
Техническа конференция
17.06. 2017 г. от 9:30 часа
ПРОГРАМА:
17.06.2017 г.
1 кръг 10.00
2 кръг 14.00
3 кръг 17.00
18.06.2017 г.
4 кръг 10.00
5 кръг 14.00
6 кръг 17.00

3* Магнолия
Техническа конференция
19.06.2017 г. в 13.30 часа
ПРОГРАМА:
1 кръг 19.06 в
2 кръг 20.06 в
3 кръг 21.06 в
4 кръг 22.06 в
5 кръг 23.06 в
6 кръг 24.06 в
7 кръг 25.06 в

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
10.00

Хотел 3*Магнолия
Техническа конференция
20.06.2017 г. в 13.00

5. МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР «НАДЕЖДИ»
Участници деца до 7 години. Рапид с контрола за игра
25 мин.+10 сек. на ход. Жребий и класиране по
швейцарска система в пет кръга. Допустимо закъснение
15 мин. Призовата тройка се награждава при 6 и
повече участници, при по–малко се награждава първия.
Класирането е по пол и по точки и с допълнителни
показатели. Шампионите се награждават с купа с надпис.
На 1, 2 и 3 място медали и грамоти.

ПРОГРАМА:
1 кръг 20.06
2 кръг 21.06
3 кръг 22.06
4 кръг 23.06
5 кръг 24.06

6. МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР «ЖЮНИОР»
Участници младежи до 18 години. Рапид с контрола за
игра 25 мин.+10 сек. на ход. Жребий и класиране по
швейцарска система в пет кръга . Допустимо закъснение
15 мин. Призовата тройка се награждава при 6 и
повече участници, при по–малко се награждава първия.
Класирането е по точки и с допълнителни показатели.
Шампионите се награждават с купа с надпис. На 1, 2 и 3
място медали и грамоти.

Хотел 3*Магнолия
Техническа конференция
20.06.2017 г. в 13.00
ПРОГРАМА:
1 кръг 20.06 в 15.30
2 кръг 21.06 в 15.30
3 кръг 22.06 в 15.30
4 кръг 23.06 в 15.30
5 кръг 24.06 в 15.30

7. ОПЕН-БЛИЦ «ЧЕРНОМОРСКИ ВЪЛНИ»
- валиден за рейтинг на ФИДЕ блиц!
Участниците се определят с предварителни заявки до
организаторите. Контролата за игра е три мин. с добавка
по две сек. на ход, започвайки от първия ход.
Швейцарска система в 7 кръга. Не се допускат срещи на

в
в
в
в
в

15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

Хотел 3*Магнолия
26.06.2017 г. от 13.30
По отделен регламент !

състезатели от един и същи клуб.
Класиране : общо; индивидуално – по пол и възраст до 8, 10,
12, 14, 16 г. Класирането на участниците е по броя

точки, в случай на равенство – по допълнителни
показатели. Отборно - сума от 5 най-добри лични резултата на
клуба. Купа за победители в индивидуално и отборно
класиране. Медали за 1,2,3 място в индивидуалното класиране.

8.КОНКУРС ПО РЕШАВАНЕ НА
ШАХМАТНИ ЗАДАЧИ И ЕТЮДИ
Участниците
правят
предварително
заявки
до
организаторите. Възрастови групи: до 8,10,12,14 и 16 г.
Време за решаване на заданието е един час. При
определяне на точките се отчита и времето. Награди по
възраст и пол за 1, 2 и 3 място - медали и грамоти, при
група с повече от 6 участника, но при по-малка 1-то
място. Награждават се само участници с 50% и повече
точки.

9. НАГРАДИ. Закриване на фестивала

Хотел 3*Магнолия
26.06. 2017 г. от 16.30

Хотел 3*Магнолия
27.06.2017 г. от 21.00
По отделен регламент

Всички деца участници във фестивала получават рекламна тениска и сертификат.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО И СРОК

1. ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ.
Индивидуални занятия с едно дете (45 минути) – до 10 :
дебюти (2 занятия) – класификация на дебютите, план в
шахматната партия; мителшпил (4 занятия) – теория и
практика по тактика, стратегия, типови комбинации;
ендшпили (4 занятия) – пешечни, леко фигурни и топовни.

к.к. «Албена»,
заявки по e-mail:
intelekti@abv.bg

2. ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ С ДВЕ ДЕЦА.
Индивидуални занятия с две деца, които работят в екип
(45 минути) – до 10 занятия: дебют (2 занятия) –
класификация на дебютите, план в шахматната партия;
мителшпил (4 занятия) – теория и практика по тактика,
стратегия в шахматната партия, типови комбинации;
ендшпили (4 занятия) – пешечни, леко фигурни и топовни.

к.к. «Албена»,
заявки по e-mail:
intelekti@abv.bg

3. ГРУПОВИ ЗАНЯТИЯ С МАЛКА ГРУПА.
Занятия с малка група от 3 до 6 деца (45 минути) до 10
занятия:дебюти(2)–класификация
дебюти,
план
в
шахматната партия; мителшпил (4)–теория и практика по
тактика,стратегия в шахматната партия,типови комбинации;
ендшпили (4)–пешечни, леко фигурни и топовни.
4. ГРУПОВИ ЗАНЯТИЯ.
Група от 7 до 12 деца (45 минути) – до 10 занятия: дебюти
(2 занятия) – класификация на дебютите, план; мителшпил
(4 занятия) – теория и практика по тактика, стратегия в
шахматната
партия,
типови
комбинации;
ендшпили
(4 занятия) – пешечни, леко фигурни и топовни.

к.к. «Албена»,
заявки по e-mail:
intelekti@abv.bg

к.к. «Албена»,
заявки по e-mail:
intelekti@abv.bg

Образователната програма е чрез предварителни заявки с количество занятия, звание и
квалификация на лектора. Мястото и срока се определят допълнително.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ.
Главен съдия Димитър Илиев
- Опен «СВЯТ БЕЗ ВОЙНИ»
Главен съдия Генадий Рабчонок - Опен «ИНТЕЛЕКТИ НА СВЕТА»
Главен съдия Генадий Рабчонок - Опен «ЧЕРНОМОРСКИ ВЪЛНИ».
Жребий с програма Swiss Manager. При протест в турнирния комитет се внася сума
от 50 лв. до 30 мин. след кръга, в блица – веднага след кръга. Решението на турнирния
комитет е окончателно. Ако протест се уважи, сумата се възстановява. Информация в
www.chess-results.com, www.chessbg.com, фейсбук и други.
ЗАЯВКИ.
Заявки се правят предварително, по интернет или на място. Места за настаняване се
резервират чрез www.albena.bg или чрез кол-център к.к. Албена. Организаторите
оказват съдействие при пожелание, а така също и чрез партньорите - ръководители на
делегации от други страни, градове и клубове.
Такса за МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ «ИНТЕЛЕКТИ НА СВЕТА» - 160 лева.
Заплаща се предварително на място или чрез банков превод след съгласуване по
интернет. Деца без заявки са с удвоена такса за участие.
КОНТАКТИ:
Директор турнира – м.с. Тодор Тодоров +359 878 338 075
e-mail: energy21_dobrich@abv.bg
Екскурзии до северното черноморско крайбрежие
до Калиакра, Делфинариум, Побитите камъни и
други ….

при предварителна
заявка.

