
23 - 29 август 2022 г.
Варна

х-л НСБ „Спортпалас”

Провеждане на турнира и настаняване на участниците:
Турнирът ще се проведе в х-л НСБ “Спортпалас” 3***, разположен
в южната част на к.к. „Златни пясъци” (между Кабакум и Ривиера).

Разполага с открит и закрит ресторант, летен бар, голяма
прилежаща територия с игрище, открит плувен басейн,

безжичен интернет, паркинг (безплатен за гости на хотела).
Легловият капацитет на х-л НСБ „Спортпалас” е 151 легла,

разпределени в стаи с по 2, 3 легла и апартаменти. Всички стаи
са оборудвани с телевизор и климатик и минибар.

Хотелът е реновиран, а стаите са с ново обзавеждане .

ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН
КЛУБ „ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ“
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ПО ШАХМАТ – 1928“
РОТАРИ КЛУБ „ВАРНА“ -

ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА

НСБ „СПОРТПАЛАС”
Ценови условия за настаняване:

ДВОЙНА СТАЯ – парк без тераса - 65 лв. / легло
ЕДИНИЧНА СТАЯ – парк без тераса - 80 лв. / легло

ДВОЙНА ИЛИ ТРОЙНА СТАЯ – морски изглед и тераса - 75 лв. /
легло

ЕДИНИЧНА СТАЯ – морски изглед и тераса - 90 лв. / легло
АПАРТАМЕНТ за до четири госта - 85 лв. / легло

Деца до 4 ненавършени години - безплатно
Пакетната цена включва: Пълен пасион: закуска, обяд и вечеря - по
предварително уточнено меню, Фитнес съоръжения, Плувен басейн,
Безжичен интернет, Охраняем паркинг, Всички данъци и такси.

Заявки за настаняване се приемат до 20.08.2022г. Настаняването
става по реда на заявките до изчерпване на предвидените места.
Организаторите не поемат отговорност за настаняване на участници,
водачи и треньори, които не са подали писмена заявка в срок!
Резервациите се заплащат в брой на рецепция при пристигане.

ТРАНСПОРТ ДО ХОТЕЛА:
=> От центъра на гр. Варна – Автобуси: 109, 409, спирка „Журналист“
=> От ЖП Гара – Автобус 109, спирка „Журналист“
=> От Автогара – Автобус: 409, спирка „Журналист“

За заявки за участие в турнира:
тел.:052/634 608; моб:088 5 464 256 Коста Ангелов

e-mail: angelov_kosta@yahoo.com
Забележка: Организаторите си запазват правото на корекции при

промяна в обстоятелствата!

Национална купа на България
по шахмат за деца

47-ми турнир
„Морско конче”



Награди:
Победителите във всички групи (момчета и момичета)

получават купи,
а призьорите до трето място във всички групи – златни,

сребърни и бронзови медали.
Ще бъдат раздавани и специални награди – плакети, грамоти и

други.

Национална купа на България по шахмат за деца
47-ми турнир „Морско конче”

23 – 29 август 2022 г.
х-л НСБ „Спортпалас”

ПРОГРАМА

23 август Пристигане, настаняване и регистрация

14:30 часа – Техническа конференция

15:30 часа – Откриване и Първи кръг

24 август 09:00 часа - Втори кръг

25 август 09:00 часа – Трети кръг

26 август 09:00 часа – Четвърти кръг

27 август 09:00 часа – Пети кръг

28 август 09:00 часа – Шести кръг

29 август 09:00 часа – Седми кръг

13:00 часа – Награждаване и Закриване

Такса за участие: 40,00 лв.

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
01.01.2014, 2012, 2010, 2008, 2006 г., внесли турнирна такса.
Турнирите се провеждат по швейцарска система в 7 кръга –
отделно момчета и момичета. Контрола за игра: по 90 минути
плюс 30 сек. на ход на състезател.

Забележка: Наградите са гарантирани при най- малко 12 души в група.
Заявките за участие следва да са 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: 20.08.2022 г.

Общ паричен награден фонд: 3 100лв.
Парични награди:

Юноши до 16 години Девойки до 16 години
І място 200,00 лева І място 120,00 лева
ІІ място 150,00 лева ІІ място 80,00 лева
ІІІ място 100,00 лева ІІІ място 50,00 лева
ІV място 80,00 лева ІV място 40,00 лева
V място 50,00 лева
VІ място 40,00 лева
Юноши до 14 години Девойки до 14 години
І място 120,00 лева І място 100,00 лева
ІІ място 80,00 лева ІІ място 80,00 лева
ІІІ място 60,00 лева ІІІ място 50,00 лева
ІV място 50,00 лева ІV място 40,00 лева
V място 40,00 лева

Момчета до 12 години Момичета до 12 години
І място 100,00 лева І място 80,00 лева
ІІ място 80,00 лева ІІ място 70,00 лева
ІІІ място 60,00 лева ІІІ място 50,00 лева
ІV място 50,00 лева ІV място 40,00 лева
V място 40,00 лева

Момчета до 10 , 8 години Момичета до 10 , 8 години
І място 80,00 лева 80,00 лева І място 70,00 лева 70,00 лева
ІІ място 70,00 лева 70,00 лева ІІ място 60,00 лева 60,00 лева
ІІІ място 60,00 лева 60,00 лева ІІІ място 50,00 лева 50,00 лева
ІV място 50,00 лева 50,00 лева ІV място 40,00 лева 40,00 лева
V място 40,00 лева 40,00 лева


