
Провеждане на турнира и настаняване на участниците: 
Турнирът ще се проведе в х-л “Заря”*, разположен в южната част на к.к. „Златни 
пясъци” (в близост до Варненски Свободен Университет). Разполага с открит и 
закрит ресторант, лоби бар, голяма прилежаща територия с игрище, открит 
плувен басейн, безжичен интернет, паркинг (безплатен за гости на хотела) 
Легловият капацитет на х-л „Заря” е 180 легла, разпределени в стаи с по 2 и  3 
легла (всички легла са редовни) и апартаменти. Всички стаи са с морски изглед 
и тераси. Всички стаи са оборудвани с телевизор и климатик.  
Хотелът е реновиран, а стаите са с ново обзавеждане от пролетта на 2014г.   
 

Цени за участници: при настаняване в стаи с три легла: 
 Пълен пансион : 35,00лв./ ден -   

нощувка, закуска, обяд, вечеря  
(на блок маса по предварително 
 уточнено меню)  

 Нощувка и закуска: 25,00 лв./ ден 
 

при настаняване в стаи с две легла: 
 Пълен пансион : 40,00лв./ ден -   

нощувка, закуска, обяд, вечеря 
 (на блок маса по предварително  
уточнено меню)  

 Нощувка и закуска: 30,00 лв./ ден 
Заявки за настаняване се приемат до 17.08.2015 г. Организаторите не поемат отговорност за 
настаняване на участници, които не са подали писмена заявка в срок! Ръководител на повече 
от 15 деца се настанява безплатно. 

Транспорт до  хотела: 
 От центъра на гр.Варна Автобуси: 109 и  409,  спирка „ВСУ” (Варненски 

Свободен Университет) 

 От ЖП гара Автобус:  51,  спирка „ВСУ” 

 От автогара Автобус: 409, спирка „ВСУ” 

 Организиран транспорт до хотела по предварителна заявка до 17.08.15г. 
За съдействие за алтернативно настаняване  и организиране на транспорт:     
тел: 088 8 525 903 Симеонова 
За заявки за участие в турнира: 

Варна 9000, Централна поща ПК 275 
Варненски шахматен клуб „Георги Даскалов” 

тел.:052/634 608; моб:088 5 464 256 Коста Ангелов 
e-mail: angelov_kosta@yahoo.com тел.: 088 8 525 903– Даниела Симеонова 

Забележка: Организаторите си запазват правото на корекции при промяна в 
обстоятелствата! 

 
Шахматен клуб „Георги  Даскалов”  Варна  

Българска федерация по шах мат  
Туристическа агенция „ЕЛЕЙ”  

Община  Варна  
 

 
 

 

МОРСКО КОНЧЕ 

СТАВА НА 40 ГОДИНИ! 
 

21-27  август 2015 г .  
Варна  

х-л „Заря”  



40 шахматен турнир за деца 

„ М О Р С К О  К О Н Ч Е ”  

21-27 август 2015г.  

х-л „Заря” к.к. „Златни пясъци”   
(зона „Ален мак”) 

 

Право на участие: 
В турнира могат да участват всички деца (момчета и момичета) на възраст до 8, 
10,12, 14 и 16 години, родени съответно след 01.01.2007, 2005, 2003, 2001, 
1999г., картотекирани  в БФШ и внесли турнирна такса. Картотекирането може 
да се извърши и на място преди началото на турнира. 
Турнирите се провеждат по швейцарска система в 9 кръга – отделно момчета и 
момичета. Контрола за игра по 1 час и 30 минути на състезател. Играещите с 
белите фигури осигуряват шахматен часовник. Предвидени са съпътстващи 
турнири по унгарски шах и блиц турнир за треньори и родители! 
Турнирът „Морско конче” е включен в системата за точкуване на клубовете от 
БФШ и Министерство на младежта и спорта  
 

Такса за участие: 20,00 лв. 
 

Програма: 

21
ви

 август – пристигане, настаняване, регистрация 
14,30 часа Техническа конференция 
15,30 часа Откриване и І кръг 

22
ри

 август  
09,00 часа ІІ кръг 

23
 ти

 август  
09,00 часа ІІІ кръг 
15,00 часа ІV кръг 

24
 ти

 август  
09,00 часа V кръг 

25
 ти

 август  
09,00 часа VІ кръг 
15,00 часа VІІ кръг 

26
ти

 август  

09,00 часа VІІІ кръг 
27

 ми
 август  

09,00 часа ІХ кръг 
13,00 часа Награждаване и закриване 

 

 
Награди: 
Победителите в групите до 16 г. (момчета и момичета) получават купи, а призьорите 
до 8, до 10, до 12, до 14 и до 16 г. – златни, сребърни и бронзови медали.  
Ще бъдат раздавани и специални награди – плакети, грамоти и други. 
 

Общ паричен награден фонд: 3000лв. 
Парични награди: 

Юноши  до 16 години Девойки  до 16 години 

І място 170,00 лева І място 100,00 лева 

ІІ място 140,00 лева ІІ място   80,00 лева 

ІІІ място 100,00 лева ІІІ място   60,00 лева 

ІV място   80,00 лева ІV място   40,00 лева 

V място   50,00 лева V място   30,00 лева 

VІ място                   30,00 лева VІ място                  20,00 лева  

Юноши  до 14 години Девойки  до 14 години 

І място 100,00 лева І място 80,00 лева 

ІІ място  70,00 лева ІІ място 60,00 лева 

ІІІ място  60,00 лева ІІІ място 50,00 лева 

ІV място  50,00 лева ІV място 40,00 лева 

V място  30,00 лева V място 30,00 лева 

VІ място                    20,00 лева VІ място                   20,00 лева 

Момчета  до 12 години Момичета  до 12 години 

І място 80,00 лева І място 70,00 лева 

ІІ място 60,00 лева ІІ място 60,00 лева 

ІІІ място 50,00 лева ІІІ място 50,00 лева 

ІV място 40,00 лева ІV място 40,00 лева 

V място 30,00 лева V място 30,00 лева 

VІ място                   20,00 лева VІ място                   20,00 лева 

Момчета  до 10 и 8 години Момичета до 10 и 8 години 

І място по 70,00 лева І място по 60,00 лева 

ІІ място по 60,00 лева ІІ място по 50,00 лева 

ІІІ място по 50,00 лева ІІІ място по 40,00 лева 

ІV място по 40,00 лева ІV място по 30,00 лева 

V място по 30,00 лева V място по 20,00 лева 

VІ място                   по 20,00 лева   
Забележка: Наградите са гарантирани при най- малко 12 души в група. Заявките следва 

да са в писмени (или по е-mail)  и да съдържат име на шахматния клуб, дата на раждане на 
състезателите,  трите имена на състезателите, треньорите и водачите. Краен срок: 17.08.2015г. 


