
"Black Sea Grand Prix” 
XVIII МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ  

„МЕМОРИАЛ КЕСАРОВСКИ-СТАНЧЕВ“ 
ПАРК-ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ, СЛЪНЧЕВ БРЯГ, БЪЛГАРИЯ 

06.09. – 15.09.2019 
Главен съдия:   международен съдия -  Христо Велчев  

Ранг на турнира: важи за международен и български рейтинг и покриване на 
международни звания.   

Система на провеждане: Турнирите се провеждат в 9 кръга по швейцарската система. 
Турнир  А – състезатели с международен рейтинг >= 2000;     
Турнир  Б– състезатели с международен рейтинг до 1999 и без рейтинг;     

ТУРНИР „ А “  - гарантиран награден фонд – 11 100 лева /при минимум осемдесет 

участника/.   
Генерално класиране: 
1. 2200лв, 2. 1700лв, 3. 1200лв, 4. 900лв, 5. 800лв, 6. 700лв.  
С межд. рейтинг до 2200 вкл.: 
1. 900лв, 2. 800лв, 3. 700лв, 4. 500лв, 5. 400лв, 6. 300лв.  

ТУРНИР „ В “    - гарантиран награден фонд – 5 250 лева /при минимум осемдесет 

участника/.  
Генерално класиране: 
1.900лв, 2. 800лв, 3. 700лв, 4. 500лв, 5. 400лв, 6. 300лв,  

С межд. рейтинг до 1800 вкл и без рейтинг.: 

1. 500лв, 2. 400лв, 3. 300лв, 4. 200лв, 5. 150лв, 6. 100лв.  

Допълнителни награди за: ветерани, жени и деца по възрастови групи. 
На 8 септември /неделя/ не се играят партии от редовните турнири. Ще се проведе 
турнир по блиц  с начален час 15,00.   
Право на участие имат всички желаещи, заплатили съответната турнирна такса и 
одобрени от директора на турнира.   
Турнирна такса:  
Състезатели, ненавършили 18 г. и такива – навършили 60 г.  - 45 лв.  
Всички останали български играчи – 60 лв.  
Играчи, желаещи да участват в по- висок ранг турнир заплащат такса в размер на 90 
лева.  
Играчи, които не са настанени при условията предложени от организатора заплащат 



такса в размер на 90 лева.   
Заплатилите участието си преди  01.08.2019г. заплащат 35 лева турнирна такса.  
ПРОГРАМА: 

6 септември /петък/ -  10.00 до 14.00 – регистрация 
                                               15.00 – техническа конференция           
                                               15.30 – първи кръг 

7 септември /събота/ -  15.30 – втори кръг 
  8 септември /неделя/ -  15.00 – БЛИЦ ТУРНИР 

9 септември /събота/ -  15.30 – трети кръг 
10 септември /събота/ -  15.30 – четвърти кръг 
11 септември /събота/ -  15.30 – пети кръг 
12 септември /събота/ -  15.30 – шести кръг 
13 септември /събота/ -  15.30 – седми кръг 
14 септември /събота/ -  15.30 – осми кръг 
15 септември /събота/ -  09.00 – девети кръг 
     14.00 – награждаване и закриване 

Настаняване:  
Парк-хотел Континентал** - легло в двойна стая – 21 лв.;  Единична стая – 30 лв.  
Парк-хотел Континентал***  - легло в двойна стая – 27 лв.  ;   Единична стая – 42 лв.   
В цената е включена закуска на блок маса. За вечеря на блок маса се заплаща по 15 лева.  
 Настаняване в хотела е гарантирано за направилите заявка до 15.08.2019 г.   
За повече информация:  
Живко Жеков  GSM: 0888 454 034 
email: zhivko.zhekov@gmail.com 

mailto:zhivko.zhekov@gmail.com

